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 ملخص البحث
الحمد هلل الذي تبارك اسمم  وتعمالج جمدوج وجعمم الملمك بيمدوج واللمالم والسمالم 

 علج الماحي للدلجة والمنير للظلمة محمدج وعلج آل  ولحب  أجمعين.

 أما بعد :
ال يخفج أن القرآن الكريم ال تنقضي عجائب ج وال ينعمدم ععجما،وج وال يخلمن ممن 

رم الممردج لممذا نجممدو يراعممي المسممتوا العقلممي والعلمممي لكممم ،مممانج ويخا مم  عوا مم  كثمم
جيلممم ج لمممذلك حظمممي  بالتممممام العلمممماك والبممماحثين همممي كمممم ،ممممان دون  يمممرو ممممن الكتممم ج 
ليبينمممموا ألفاظمممم ج ويسممممتخرجوا معانيمممم ج ويممممدونوا أحكاممممم ج ومممممن أجممممم تلممممحي  مفمممماليم 

الكتابممة هممي موضممون ماأللممنام التممي عقائديممة كانممئ سممائدم هممي الجالليممةج تبممر، ضممرورم 
دراسممة تحليليممةك. وكممان سممب  اختيمماري لعممذا الموضممون لممو  -ذكممرئ هممي القممرآن الكممريم

بيمممان ،يممم  عقائممممد المالمممركينج وب مممالن عبممممادم الملحمممدينج المممذين اعتقممممدوا بتممم ثير لممممذو 
األلنام هي حياتعمج وأنعا تنفع وتضمر ممن دون اهلل ولمم يعتمدوا علمج الحمنج هم ردئ أن 

 ن انح ا  لذو اآللعة وعدم ت ثيرلا علج أحٍد.أبي
وأللميمممة لمممذا الموضمممون همممي و تنممما الحاضمممرج ه ننممما ال نمممرا ممممن يعبمممد األلمممنام 
لراحةج ولكن ظعر من يعتقد بتم ثير بعما النجموم والكواكم  علمج حيمام اإلنسمانج أو 
ممممما يسمممممج بمممممم راكم األبممممرال و ممممراكم الكمممم  وال ممممالعك و ممممد خ للممممئ  نمممموائ هضممممائيةج 

ائ ععالمية لعذو األمور لكمي ت،عم،ن العقيمدم اللمحيحة لمدا المسملمين وت مر  ولفح
يعممام النمما  بمم نعم يعلمممون ال يمم  مممع ر  العممالمينج ولممذا  االنحممرا  لممدا المممرالقينج واا

 يالب  علج حد بعيد عبادم األلنام.
و د سلكئ هي بحثي لذا الممنع  التحليلمي بخ واتم  المعروهمة ولمم أذكمر بعما 

وجودلمما لعممدم وجممود سممب  نمم،وم اآليممة مممثالر ولممم اذكممر اإلعممرا  لعممدم  الخ مموائ لعممدم
وجمممود  ضمممايا ععرابيمممة مختلممم  هيعممما همممي لمممذو اآليمممائ التمممي خللمممئ للدراسمممةج و مممد 

 ا تضئ  بيعة البحث ان ا سم  علج تمعيد ومبحثين: 
 المبحث االوم: األلنام التي ورد ذكرلا بآيائ لوحدلاج ويتضمن:

 الالعرا. -منام. لم -.  دبعم -،ور. ل -دوار. ج   -أ 
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 الخ وائ اآلتية:   م بقار 

 معاني الكلمائ. .1
 القراكائ الواردم هي اآليائ. .2
 الجوان  البال ية. .3

 المعنج العام. .4

واجمممد ممممن الضمممروري أن أنبممم  المممج عن اللمممنمين دوار و،ور لمممم تلمممر  االيمممائ 
بعمممما ولكمممن االمممارم اليعمممما تلميحمممار كمممما ذلممم  المممج ذلمممك بعممما المفسمممرين. هقمممد 

واعتبرلمما  1221دلمما لمماح  مفممردائ الفمماظ القممرآن هممي كتابمم  هممي لممفحة اور 
 من االلنام التي ورد ذكرلا هي القرآن الكريم. 

. وكممذلك  ممام  321و ممام ان الممدرو:ار : لممنم كممانوا ي وهممون حولمم   هممي لممفحة 
ورَ همممي  ولممم  تعمممالج : م ذذذَهدلوَن الذذذز  َد ويسممممج اللمممنم ،ورار همممي  ك1مكَوالَّذذذَذيَن َي َي

 .  381لفحة 
وذلمممم  جمعممممور المفسممممرين الممممج ان المممم،ور المممموارد هممممي االيممممة لممممو  مممموم الكممممذ  

 والبا م. 
المج ان الم،ور الموارد همي االيمة لمو لمنم كمانوا يعبدونم   وذل  ابن عبا  

 هي الجاللية. 
وبنمماكر علممج ممما جمماك هممي  مموم ابممن عبمما  وااللممفعاني مممن لممذين اللممنمين  ممد 

تعمممما همممي بحثمممي علمممج انعمممما ممممن االلمممنام ورد ذكرلمممما همممي القمممرآن الكمممريم ادخلي
 التي ذكرئ هي القرآن الكريم .

 المبحث الثاني: األلنام التي ورد ذكرلا مع  يرلاج ويتضمن:

 ودار ج وسوانج وي وثج ويعون. ونسرار.  -الالئج والع،ا.   - أ
 م بقار الخ وائ اآلتية: 

 معاني الكلمائ. .1
 القراكائ الواردم هي اآليائ. .2
 ة.الجوان  البال ي .3
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 المعنج العام. .4

ولعم من ألم اللعوبائ التي واجعتني ما يمر ب    رنا الحبي  ممن همتٍن ومما 
نتحمممم مممن مسمم وليةج و ممد اعتمممدئ هممي بحثممي علممج كتمم  التفسممير والحممديث والقممراكائ 
والبال ممممة والمعمممماجم الل ويممممةج و ممممد ذكرتعمممما ب ولمممماهعا كاملممممة هممممي هعرسممممئ الملمممممادر 

تعا ألممم النتممائ  التممي خرجمممئ بعمما مممن لممذو المتابعمممة والمراجممعج أممما الخاتمممة هقممد ضممممن
العلميمممةج وأخيمممرار أسممم ل  سمممبحان  أن يسمممدد خ مممواتي ويقيمممم عثراتمممي عنممم  سمممميع مجيممم  

  ري .

وهي الختام أس م اهلل التوهيمن همي لمذا البحمث هم ن ألمبئ همذلك ممن هضمم اهلل 
ن أخ  ئ ه ست فر اهلل لذنبي.  واا

Abstract 
The Idols which are mentioned in the Holy Qur'an: 

 Study and Analysis. 
Twelve Idols are mentioned in the Holy Qur'an such as; Dwar, Zoor, 
Ba'el, Manat, Al-Shu'ra, Al-Laat, Al-E'uza, Widen, Sewa'a, Yagooth, 
Yaouq, and Nisra. Nowadays, this subject has a considerable 
significance, we are certain that there is none who worships these idols 
publicly. But there are some people who believe that stars and planets 
have effect on human beings' lives which is known as astrology and 
horoscopes. Many satellites channels and Medias are specified for such 
matters to shake the correct doctrine and to implant the diversion 
within the teenagers. And also to misguide people that they are 
foreknowing the unseen with Almighty Allah. This action is similar to 
the worshiping of the idols. 

The researcher has followed in this topic the analytical style 
which is used in the Holy Qur'anic studies and he concludes the 
following findings: 
1-There is a reference that the idol which is made of wood or silver or 
gold in a form of human being is an idol. But if it is made of clay or mud 
it is named a pagan statue. 
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2-It is not allowed to believe in the influence of the astrology and the 
horoscopes upon the lives of the human beings. And also it is false to 
make propaganda for such lies in media and journals. One should 
believe that only Almighty Allah knows the unseen. 
3-Too exaggerated love for the righteous persons to the extent that they 
are able to benefit you without Allah leads to blasphemy and atheism.   

 
 المقدمة

الحمد هلل الذي تبارك اسمم  وتعمالج جمدوج وجعمم الملمك بيمدوج واللمالم والسمالم 
 علج الماحي للدلجة والمنير للظلمة محمدج وعلج آل  ولحب  أجمعين.

 أما بعد :
ال يخفممج أن القمممرآن الكممريم ال تنقضممي عجائبممم ج وال ينعممدم ععجمما،وج وال يخلمممن همم

ا العقلي والعلمي لكم ،ممانج ويخا م  عوا م  من كثرم الردج لذا نجدو يراعي المستو 
جيلممم ج لمممذلك حظمممي  بالتممممام العلمممماك والبممماحثين همممي كمممم ،ممممان دون  يمممرو ممممن الكتممم ج 
ليبينمممموا ألفاظمممم ج ويسممممتخرجوا معانيمممم ج ويممممدونوا أحكاممممم ج ومممممن أجممممم تلممممحي  مفمممماليم 
 عقائديممة كانممئ سممائدم هممي الجالليممةج تبممر، ضممرورم الكتابممة هممي موضممون ماأللممنام التممي

دراسممة تحليليممةك. وكممان سممب  اختيمماري لعممذا الموضممون لممو  -ذكممرئ هممي القممرآن الكممريم
بيمممان ،يممم  عقائممممد المالمممركينج وب مممالن عبممممادم الملحمممدينج المممذين اعتقممممدوا بتممم ثير لممممذو 
األلنام هي حياتعمج وأنعا تنفع وتضمر ممن دون اهلل ولمم يعتمدوا علمج الحمنج هم ردئ أن 

 لا علج أحٍد.أبين انح ا  لذو اآللعة وعدم ت ثير 
وأللميمممة لمممذا الموضمممون همممي و تنممما الحاضمممرج ه ننممما ال نمممرا ممممن يعبمممد األلمممنام 
لراحةج ولكن ظعر من يعتقد بتم ثير بعما النجموم والكواكم  علمج حيمام اإلنسمانج أو 
ممممما يسمممممج بمممممم راكم األبممممرال و ممممراكم الكمممم  وال ممممالعك و ممممد خ للممممئ  نمممموائ هضممممائيةج 

،ن العقيمدم اللمحيحة لمدا المسملمين وت مر  ولفحائ ععالمية لعذو األمور لكمي ت،عم
يعممام النمما  بمم نعم يعلمممون ال يمم  مممع ر  العممالمينج ولممذا  االنحممرا  لممدا المممرالقينج واا

 يالب  علج حد بعيد عبادم األلنام.
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و د سلكئ هي بحثي لذا الممنع  التحليلمي بخ واتم  المعروهمة ولمم أذكمر بعما 
يممة مممثالر ولممم اذكممر اإلعممرا  لعممدم الخ مموائ لعممدم وجودلمما لعممدم وجممود سممب  نمم،وم اآل

وجمممود  ضمممايا ععرابيمممة مختلممم  هيعممما همممي لمممذو اآليمممائ التمممي خللمممئ للدراسمممةج و مممد 
 ا تضئ  بيعة البحث ان ا سم  علج تمعيد ومبحثين: 

 المبحث االوم: األلنام التي ورد ذكرلا بآيائ لوحدلاج ويتضمن:
 الالعرا. -منام. لم -بعم.  د -،ور. ل -دوار. ج   -  
ًر   الخ وائ اآلتية:   م بقار

 معاني الكلمائ. .5
 القراكائ الواردم هي اآليائ. .6
 الجوان  البال ية. .1
 المعنج العام. .8

واجمممد ممممن الضمممروري أن أنبممم  المممج عن اللمممنمين دوار و،ور لمممم تلمممر  االيمممائ 
بعمممما ولكمممن االمممارم اليعمممما تلميحمممار كمممما ذلممم  المممج ذلمممك بعممما المفسمممرين. هقمممد 

واعتبرلمما  1221هممي كتابمم  هممي لممفحة اوردلمما لمماح  مفممردائ الفمماظ القممرآن 
 من االلنام التي ورد ذكرلا هي القرآن الكريم. 

. وكممذلك  ممام  321و ممام ان الممدرو:ار : لممنم كممانوا ي وهممون حولمم   هممي لممفحة 
ورَ همممي  ولممم  تعمممالج : م ذذذَهدلوَن الذذذز  َد ويسممممج اللمممنم ،ورار همممي ك 2مكَوالَّذذذَذيَن َي َي

 .  381لفحة 
ج ان المممم،ور المممموارد هممممي االيممممة لممممو  مممموم الكممممذ  وذلمممم  جمعممممور المفسممممرين المممم

 والبا م. 
الممج ان المم،ور المموارد هممي االيممة لممو لممنم كممانوا يعبدونمم   وذلمم  ابممن عبمما  

 هي الجاللية. 
وبنمماكر علممج ممما جمماك هممي  مموم ابممن عبمما  وااللممفعاني مممن لممذين اللممنمين  ممد 

لمممنام ورد ذكرلمممما همممي القمممرآن الكمممريم ادخليتعمممما همممي بحثمممي علمممج انعمممما ممممن اال
 التي ذكرئ هي القرآن الكريم .
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 المبحث الثاني: األلنام التي ورد ذكرلا مع  يرلاج ويتضمن:
 ودار ج وسوانج وي وثج ويعون. ونسرار.  -الالئج والع،ا.   -  

 م بقار الخ وائ اآلتية: 
 معاني الكلمائ. .5
 القراكائ الواردم هي اآليائ. .6
 الجوان  البال ية. .1
 المعنج العام. .8

اللعوبائ التي واجعتني ما يمر ب    رنا الحبي  ممن همتٍن ومما ولعم من ألم 
نتحمممم مممن مسمم وليةج و ممد اعتمممدئ هممي بحثممي علممج كتمم  التفسممير والحممديث والقممراكائ 
والبال ممممة والمعمممماجم الل ويممممةج و ممممد ذكرتعمممما ب ولمممماهعا كاملممممة هممممي هعرسممممئ الملمممممادر 

مممن لممذو المتابعمممة  والمراجممعج أممما الخاتمممة هقممد ضممممنتعا ألممم النتممائ  التممي خرجمممئ بعمما
العلميمممةج وأخيمممرار أسممم ل  سمممبحان  أن يسمممدد خ مممواتي ويقيمممم عثراتمممي عنممم  سمممميع مجيممم  

  ري .
وهي الختام أس م اهلل التوهيمن همي لمذا البحمث هم ن ألمبئ همذلك ممن هضمم اهلل 

ن أخ  ئ ه ست فر اهلل لذنبي.  واا
 تمهيد

مممممنم   : جثمممممة  بمممممادي ذي بمممممدك اجمممممد ممممممن الضمممممروري ان اعمممممر:  اللمممممنم ل مممممةر . واللر
مممٍ  ج كمممانوا يعبمممدونعا متقمممربين بعممما المممج اهلل  ال  ممماٍ  ج او خ  مممن  هضمممٍة ج او ن ح  مممذ م  م  خ   ً مئر

نام  .  ام تعالج: م ع   : أل  م  ذَناما  آَلَهذة  تعالج ج وج  أَلََكيذَدنَّ و ولم  تعمالج: م ك3مكَتتََّخذل َأصد
ذذَناَمكلم  هعممو لممنم . و يممم كممم ممما و ممام بعمما العلممماك ك ممِم ممما ع ب ممد  مممن  دون  اهلل ك4مكَأصد

م  عممن اهلل تعممالج يقممام لمم  لممنم. وبنمماكر علممج لممذا الوجمم   ممام سمميدنا ابممراليم عليمم   ي المم  
ذذَنامَ وعلممج نبينمما اللممالم والسممالم: م نلبدَنذذي َوَبَنذذيَّ َأن نَّعدبلذذَد اأَلصد . ومممن الواضمم   ك5مكَواجد

عمم  علممج حكمتمم  لممم والمعلمموم ان سمميدنا ابممراليم مممع تحقيقمم  بمعرهممة اهلل تعممالج ج وا ال
يكممن ممممن يخمما  ان يعممود الممج عبممادم تلممك الجثممث التممي كممانوا يعبممدونعا ج هك نمم   ممام: 

. وبنماكر علمج مما تقمدم هاننما النمرا مثمم لمذو ك6ماجنبي عن االالمت ام بمما يلمرهني عنمك
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االلمممممنام واالوثمممممان همممممي ديمممممار المسممممملمين همممممي الو مممممئ الحاضمممممرج ولكمممممن نمممممرا بعممممما 
اكم الك  وال الع والتنجيم و يرلا ممن االممور التمي تتالماب  الممارسائ من الم االم و ر 

الج حد كبير ممع عبمادم االلمنام ج واالالمت ام بعما لجلم  نفمع او دهمع ضمر ولمذو كلعما 
اعممام الممركية تمدهع مممن يمارسمعا الممج العممالك واالعتلمام ب يممر اهلل تعمالج ج و ممد لمم ر 

بمممم  لممم  لمممالم اربعمممين انممم   مممام:ممن اتمممج عراهمممار هسممم ل  عمممن الممم  لمممم تق عمممن النبمممي 
:م من اتج عراهار وكالنمار ان   ام:  ام رسوم اهلل   . وجاك عن ابي لريرم ك1مليلةك

انمم   و ممد لمم  عممن النبممي  ك8مك هلممد   هيممما يقمموم هقممد كفممر بممما انمم،م علممج محمممد
 .ك9م ام:م العدوا وال يرم وال لامة ولفر وهر من المجذوم كما تفر من األسدك

التممي ورد ذكرلمما هممي القممرآن الكممريم هقمم  واآليممائ التممي جمماكئ وسمم ذكر األلممنام 
 بعا لتالكم مادم بحثيج وس بين سب  ذكرلا دون  يرلا.

المممدوارج المممم،ورج بعممممالرج منممممامرج الالممممعراج الممممالئج العمممم،اج ودارج سممممواعارج ي مممموثج 
 يعونج نسرا.

 :ك12ماآليائ التي تحملعا
ََى َأن تلَصيَبَنا َدآَئَرة  يلَسارَعلوَن َفيَهمد َيقلوللوَن نَ  ول  تعالج: ﴿ -  .ك11م﴾خد
وا َكَراما  و ول  تعالج: ﴿ - وا َباللَّغدَو َمر  َذا َمر  وَر َواَ  َهدلوَن الز  َد  .ك12م﴾َوالََّذيَن َي َي
َسَن الدَخاَلَقينَ  ول  تعالج: ﴿ - وَن َأحد  .ك13م﴾َأَتددعلوَن َبعدال  َوَتَذرل
 .ك14م﴾ىَأَفَرَأيدتلمل الالََّت َوالدعلزَّ و ول  تعالج: ﴿ -
َرىو ول  تعالج: ﴿ - لخد  .ك15م﴾َوَمَناَة الثَّاَلَثَة األد
َِّعدَرىو ول  تعالج: ﴿ -  .ك16م﴾َوَأنَّهل هلَو َرب  ال
نَّ َود ا  َوَي سلذَواعا  َوَي َيغلذوَث َوَيعلذوَ  و ول  تعمالج: ﴿ - نَّ آَلَهَتكلمد َوَي َتَذرل َوَقاللوا َي َتَذرل

را    .ك11م﴾َوَنسد
 المبحث األول

 صنام التي ورد ذكرها في آيات لوحدها،األ
 ويتضمن: 

 الَعرى.  -مناة. هذ -بعل. د -زور. ج -الدوار. ب -أ 
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وهمممي لمممذا المبحمممث سممم در  بدراسمممة كمممم لمممنم لوحمممدو م بقمممار خ ممموائ الممممنع  
 التحليلي هي الدراسة.  

 الدوار:  -أ
ودراسممتي لعممذا اللممنم تقتلممر علممج التعريمم  الل مموي والمعنممج العممام لعممدم وجممود 

 قرائ التحليم األخرا هي لذا الموضع. ه
 معنى الكلمة:  -1

دوار: المممدام والمممواو والمممراك ألمممم  واحمممد يمممدم علمممج عحمممدان الالممميك بالالممميك ممممن 
ممر كممان ي خممذ مممن الحممرم  ج  حواليمم ج يقممام: دار يممدور دورانممارج والممِدوارج مثقممم ومخفمم : ح 

 .ك18معاعلج ناحيٍة وي ا  ب ج ويقولون لو من جوار الكعبة التي ي ا  ب
رانمارج ثمم ع ببمر بعما  الدوار: والدرائر م: عبارم عن الخ  المحي ج ي قام: دار  ي مد ور  د و 

 عن المحادث ة.
والدروراري: الدرل ر  الدرائ ر باإلنسان  م ن حيث عن  ي د ورر باإلنسان
 .ك19م

 : ك22مكقوم الالاعر
 والدهر باإلنسان دواري

ج كقولمم  تعممالج: ك21مممما يقممام دولممة هممي المحبممو والممدورم والممدائرم هممي المكممرووج ك
ََى َأن تلَصيَبَنا َدآَئَرة ﴾)  (.11﴿َنخد

 المعنى العام: -1
ََى َأن تلَصيَبَنا َدآَئَرة  ومعنج  ول  تعالج: ﴿  .ك23م﴾يلَسارَعلوَن َفيَهمد َيقلوللوَن َنخد

ينكمالممون هممي مممواالتعم وير بممون هيعمما ويعتممذرون بمم نعم ال يمم منون أن تلمميبعم 
ائمم  ال،مممان بمالحظممة عحا تعمماج أي نخالممج أن تممدور علينمما دائممرم مممن دوائممر ال،مممانج نو 

أي لممر  مممن لممروه  ودولممة مممن دولمم  بمم ن ينقلمم  األمممر للكفممار وتكممون الدولممة لعممم 
: أن أن   مام لرسموم اهلل  علج المسلمين هنحتال عليعم. وعن عبادم بن اللامئ 

نممي أبممر  أ علممج اهلل ورسممول  مممن واليممتعم وأوالممي اهلل لممي ممموالي مممن يعممود كثيممرار عممددلمج واا
ورسول . هقام عبد اهلل بن أبمي: عنمي أخما  المدوائر وال أبمرأ ممن واليمة مموالي ولمم يعمود 

 .  ك24مبني  ينقان
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 مممام مجالمممد و تمممادم والسمممدي عمممن الكلبمممي: أن المعنمممج نخالمممج أن يكمممون المممدلر 
وال يبعممد مممن المنمماهقين  هممال يميروننمما وال يقرضممونناج -كالجممد  والقحمم  -علينمما بمكممروو

أنعممم يظعممرون للممم منين أنعممم يريممدون بالممدائرم ممما  المم  الكلبمميج ويضمممرون هممي دوائمممر 
 .هي أمر النبي  ك25م لوبعم وضمائرلم ما  ال  الجماعة المنب  عن الالك

 :  .ك26م«لنم كانوا ي وهون حول »والدرورار 
 ،ور: ودراسة لذا اللنم تتضمن:  - 
 معنى الكلمة:  -1

 م،ورك: ال،اي والواو والراك ألم  واحد يدم علج الم ي م والعدوم.
 من ذلك ال،ور: الكذ ج ومالت،ويرك ت،يين الكذ . 

وم،ورك الالممميك مت،ويمممرارك حسمممن  و ومممم ن ألنممم  مائمممم عمممن  ريمممن الحمممنج حتمممج 
م بم  عمن  ريقمة تكمون أ مر  علمج  بموم  يقولون ،ور الاليك همي نفسم : لي:م ون ألنم  ي عمد 

 السامع.
ورار و   : ك28م. كقوم الالاعرك21ميسمج اللنم ، 

 جذذذذذذاووا بذذذذذذزوريهم وجئنذذذذذذا باألصذذذذذذمد 
 

 َذذذذذذذيكا لنذذذذذذذا كالليذذذذذذذث مذذذذذذذن بذذذذذذذاقي إرمد  
 

 القراءات : -1
وا َكَراما  و ول  تعالج: ﴿  وا َباللَّغدَو َمر  َذا َمر  وَر َواَ  َهدلوَن الز  َد  .ك29م﴾َوالََّذيَن َي َي

.  الِ،ور 
  راكم الجماعة مال،ورك.

 لو كالم الكذ  والبا م. -وال،ور
 علج أن  اللنم.  وذل  عبد اهلل بن عبا  

و رأ ابن المظفر مال،ونك ه بدم الراك نونار والمراد ب  اللنمج أي: ال يعبمدون األلمنامج 
 .ك32مولو علج تفسير ابن عبا  هي معنج  راكم الجماعة

 المعنى العام: -1
َهدلوَن ا ول  تعالج: ﴿  َد وا َكَراما  َوالََّذيَن َي َي وا َباللَّغدَو َمر  َذا َمر  وَر َواَ   .ك31م﴾لز 
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ذكمممر اهلل تعمممالج همممي لمممذو اآليمممة ممممن لمممفائ عبممماد المممرحمنج أنعمممم ال يالمممعدون 
 ال،ور. 

  ول : مال يالعدون ال،ورك  يم: لو الالرك وعبادم األلنام.
 و يم: الكذ ج والفسنج والل وج والبا م. أي ال يحضرون ذلك وال يالالدون .

 م: لو اللعو وال ناك.و ي
 و يم: لي أعياد المالركين.

 و ام عكرمة: لع  كان هي الجاللية يسمج بال،ور.
 و يم: لي مجال  السوك والخناك.

 و ام ال،لري: الر  الخمر ال يحضرون  وال ير بون هي .
و يممم: ال يالممعدون المم،ور مممن الالممعادم ال مممن المالممالدمج ولممي الكممذ  المتعمممد 

ثالثممارج  أي أنبذذئكم بذذ كبر الكبذذائر »أنمم   ممام:  لمم  عممن النبممي ج كممما ك32معلممج ال يممر
. وكممان متكئممار هجلمم ج الَذذرب بذذاع، وعقذذو  الوالذذدين لنمما: بلممج يمما رسمموم اهلل.  ممام: 

 .ك33مهما،ام يكررلاج حتج  لنا: ليت  سكئ« أي وقول الزور، وَهادة الزورهقام: 
الج أراد عثبمائ لمفة جديمدم والذي أميم علي  أنعا من المعادم الم،ورن ألن اهلل تعم

لعبممممادم اللممممالحينج ولممممذو اللممممفة لممممي عممممدم الممممعادم المممم،ور ألنعمممما مممممن الكبممممائر التممممي 
 كما ورد هي الحديث. واهلل أعلم. استعظمعا النبي 

ور علمج انم  لمنم كمان يعبمد  اال عنر حبر  األمة عبد اهلل بن عبا   هسمر الم،ر
المِ،ونك ولمم اجمد آيمة لمريحة تمدم علمج هي الجاللية ج وي يد ذلمك  مراكم ابمن المظفمر م

 .  ك34ماسم لذا اللنم اال ما جاك هي تفسير ابن عبا  هي لذو اآلية 
وذكر القر بي  وم ابن العربي: أما القموم ب نم  الكمذ  هلمحي ن ألن كمم ذلمك 
علج الكذ  يرجعج وأمما ممن  مام عنم  لعم  كمان همي الجالليمة ه نم  يحمرم ذلمك هيم   ممار 

لع  ولعمو هيم  معلمية هلل تعمالج هعمو حمرامج وأمما القموم ب نم  ال نماك أو جعالةج أو كم 
 هلي  ينتعي علج لذا الحد.

وأجا  القر بي: عن من ال ناك ما ينتعي سماع  علج التحريمج وذلك كاألالمعار 
التمممي تولممم  هيعممما اللمممور المستحسمممنائ والخممممر والمجمممون وكمممم مممما يخمممد  الحيممماك 
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 .ك35محرك ال بان ويخرجعا عن االعتدامويتعرا لعفة النساك و ير ذلك مما ي
كان يجلد الالد ال،ور أربعمين جلمدمج ويسمخم  و د أثر أن عمر بن الخ ا  

 وجع ج ويحلن رأس ج وي و  ب  هي السون. 
ن تا  وحسنئ حال  هم مرو علمج  و ام أكثر ألم العلم: وال تقبم ل  العادم أبدار واا

 اهلل.
 .ك36م بلئ العادت  و يم: عن  عذا كان  ير مبر، هحسنئ حال 

وا َكَراما  والمراد  بالل و هي  ول  تعمالج: ﴿ وا َباللَّغدَو َمر  َذا َمر  ﴾ج الل مو: كمم مما َواَ 
ينب ي أن يل ج وي مر . والمعنمج: عذا ممروا ب لمم الل مو والمالمت لين بم  ممروا معرضمين 
عنعمج مكمرمين أنفسمعم عمن التو م  علميعم والخموا مععمم. ومعنمج الممرور ب لمحاب  

لال ممين هممي حممام ل ممولمج هجعممم المممرور بممنف  الل ممو لاالممارم علممج أن ألممحا  الل ممو ا
 متلبسون ب  و ئ المرور.

و ولمم : مكرامممارك معنمماو معرضممين منكممرين ال يرضممون ج أي أنعممم يمممرون ولممم هممي 
حمممام كراممممة أي  يمممر متلبسمممين بالمالممماركة همممي الل مممو علمممج عكممم  السمممفعاك عذا مممممروا 

 .ك31مب لحا  الل و أ ن س وا بعم
َسَن الدَخاَلَقينَ بعم: جاك هي  ول  تعالج: ﴿ -ل وَن َأحد  ك38م﴾َأَتددعلوَن َبعدال  َوَتَذرل

 ودراسة هذا الصنم تتضمن:
 معنى الكلمة:  -1

مبعمك: الباك والعين والالم ألوم ثالثة: يم تي بمعنمج اللماح ج هيقمام للم،ول: 
 .ك39مب ع مج ومن ذلك الب عام ج ولو م الع بة الرجم أل ل  

... أن تلذد األمذة » ولم :  ج لما ل  عن النبي ك42مب ع م  الاليك: رِب  ومال ك  
. والمممراد بالبعممم لعنمما: المالممكج يعنممي كثممرم السممبي والتسممر:يج همم ذا اسممتولد ك41م«بعلهذذا...

المسمملم جاريممة كممان ولممدلا بمن،لممة ربعمما. والسممرية: الجاريممة المتخممذم للممو كج ممم خوذ مممن 
 .ك42مالسر ولو النكا 

ََيدخا  والب ع م: لو الذكر من ال،وجين لقول  تعالج: ﴿ َلي  ج وجمعم  ك43م﴾َوَهذَذا َبعد
ج ولمما تلمور ك44م﴾َوبلعلوَلتلهلنَّ َأَح   َبذَردَِّهنَّ بعولةج نحو: هحم وه حولةج  ام   تعالج: ﴿



 

 111 

  )دراسة وتحليل()دراسة وتحليل(  األصنام التي ذكرت في القرآن الكريماألصنام التي ذكرت في القرآن الكريم

 

0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

ممممم سائسممممعا والقممممائم عليعمممما كممممما  ممممام تعممممالج:  ع  مممممن الرجممممم االسممممتعالك علممممج المممممرأم هج 
ج سمممي باسممم  كممم مسممتعٍم علممج  يممروج هسمممج ك45م﴾َقوَّاملذذوَن َعَلذذى النَِّسذذاء الرَِّجذذالل ﴿

العممر  معبممودلم الممذي يتقربممون بمم  علممج اهلل ب ع ممالرن العتقممادلم ذلممك هيمم  هممي نحممو  ولمم  
َسَن الدَخاَلَقينَ تعالج: ﴿ وَن َأحد . وكمانوا يسممون بعما األلمنام ك46م﴾َأَتددعلوَن َبعدال  َوَتَذرل

 .ك41مك لعبادتعم عياو ك ن  ربعمبع الرج وسمي بذل
 وذكر ابن منظور عن ال،جاجي  ول : الب ع م: اللنم معمومار ب .

 و يم: لو لنم كان لقوم يون ج علي  وعلج نبينا أهضم اللالم والسالم.
 .و يم: لو لنم كان لقوم عليا  

 .ك48مو يم: عن ب ع الر كان لنمار من ذل  يعبدون 
 القراءات:  -1

َسَن الدَخاَلَقينَ ﴿  ول  تعالج: وَن َأحد  .ك49م﴾َأَتددعلوَن َبعدال  َوَتَذرل
  رأ هرين مأت د عونك بعم،م االستفعام.

 .ك52مو رأ هرين آخر مآت:د عونك بالمد
و ولمم  تعممالج: مبعممالكك  ممرع بالمممد علممج و،ن حمممراكج ويمم ن  لممذو القممراكم مممن 

 .ك51م ام: عن  اسم امرأم
 الوجوه البالغية : -1

َسذذَن الدَخذذاَلَقينَ ي  ولمم  تعممالج: ﴿همم ك52مال بممان وَن َأحد . ك53م﴾َأتَذذددعلوَن َبعدذذال  َوتَذذَذرل
 .ك54مبين متدعون... وتذرونك

 المعنى العام: -4
َسَن الدَخاَلَقينَ  ول  تعالج: ﴿ وَن َأحد  .ك55م﴾َأَتددعلوَن َبعدال  َوَتَذرل

 : ك56ماختل  المفسرون هي  ول  مبعالرك علج أ وام
 لنا لنم.القوم األوم: البعم 

 القوم الثاني: البعم لنا ملك.
 القوم الثالث: البعم لنا امرأم كانوا يعبدونعا.

هي  ولم  عم، وجمم  والقوم األوم لو أرج  األ وام لما روي عن ابن عبا  
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﴾  مممام: لمممنمار. ولمممما رواو ع ممماك بمممن السمممائ  عمممن عكرممممة عمممن ابمممن َأتَذذذددعلوَن َبعدذذذال  ﴿
ذذذذال  َأتَذذذذددعلوعبممما  هممممي  ولمممم  عمممم، وجممممم: ﴿ ﴾  ممممام: ربممممارج والقمممموالن لممممحيحانن أي َن َبعد

 أتدعون لنمار عملتموو ربار.
﴾ أتعبدون بعالرج علم للنم كمان لعمم كمنمام َأَتددعلوَن َبعدال  ومعنج  ول  تعالج: ﴿

ولبممم. و يممم: كممان ملممنوعار مممن ذلمم ج وكممان  ولمم  عالممرين ذراعممارج ولمم  أربعممة أوجمم ج 
سادنج وجعلولم أنبيماكوج هكمان الالمي ان يمدخم هتنوا ب  وعظموو حتج أخدموو أربعمائة 

ويتكلم بالمريعة الضماللةج والسمدنة يحفظونعما ويعلمونعما النما ج ولمم  -بعم -هي جو 
 ألم بعلبك من بالد الالامج وب  سميئ مدينتعم.

و ام مجالد وعكرمة و تادم والسمدي: البعمم: المر  بل مة ألمم الميمنج وروي أن 
لمميمن يسمموم نا ممة بمنممج هقممام: مممن بعممم لممذو  أي سمممع رجممالر مممن ألممم ا ابممن عبمما  

 ربعان ومن  سمي ال،ول بعالر. 
 .ك51مو ام مقاتم: لو لنم كسرو عليا  ولر 

َرىمنام: جاك هي  ول  تعالج: ﴿ -د لخد ودراسة لذا اللنم  ك58م﴾َوَمَناَة الثَّاَلَثَة األد
 تتضمن: 

 معنى الكلمة:  -1
عتممم ألممم  واحممد لممحي ج يممدم علممج ممنممامك: ممنممجك: الممميم والنممون والحممر  الم

 تقدير اليك ونفاذ القضاك ب ج ومن   ولعم: مني ل  المان ي: أي  در المقدر.
وذكمممر ال،جمممال: أن منمممام لمممخرم كانمممئ ل ع مممذ يم وخ ،اعمممة يعبمممدونعا ممممن دون اهللج 
هقيممم لعممم أخبرونمما عممن لممذو اآللعممة التممي تعبممدونعا وتعبممدون مععمما المالئكممةج و ت،عمممون 

لنَثىبنائ اهللج هوبخعم اهلل بقول  تعالج: ﴿ أن المالئكة  .ك62كم59م﴾َأَلكلمل الذََّكرل َوَلهل األد
 القراءات : -1

َرىو ول  تعالج: ﴿ لخد  .ك61م﴾َوَمَناَة الثَّاَلَثَة األد
  ول : مم ن ومك.

 ذل  جمعور القراك علج  راكتعا ممنامك مقلورار.
م. و مام لماح  البحمر: وذل  هريمن آخمر علمج  راكتعما ممنماكمك مممدودم معممو، 
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. ومنعم ابن كثير وابن محيلن وحميمد ومجالمد والسملمي واألعمم  ك62موالقلر أالعر
 ومحمد بن حبي  الالموني عن األعالج عن أبي بكر عن عالم.

 .  ك63مو يم: لي من النوك ولو الم رن ألنعم كانوا يستم رون عندلا األنواك
 .ك64مكثير وابن محيلنوهي الو    رألا ممناو ك بالعاك الكسائي وابن 

 .ك65موذل  بعا القراك الج  رأتعا ممنامك بالتاك
 .ك66مو ول : ماأل خراك باإلمالة

 المعنى العام: -1
 كانئ منام: لبني لالم.

و يم: لألو  والخ،رل ومن دان بدينعم من ألم يثمر  علمج سماحم البحمر ممن 
لمم  هممي الحمم  عوضممار ناحيممة الم المملم حممذو  ديممد بممين مكممة والمدينممةج وكممانوا ي وهممون حو 

 عن اللفا والمروم.
 و يم: لخرم كانئ لعذيم وخ،اعة.

 : لثقي .و ام ابن عبا  
عليعمما أبمما سممفيان لممخر بممن رحمم ج هعممدمعا. و يممم: بعممث  هبعممث رسمموم اهلل 

 .ك61مهعدمعا عام الفت  عليار  رسوم اهلل 
رانج ولعممم سممب  تسممميتعا بمممممنامك ألن دممماك النسمماك كانممئ تمنممج عنممدلاج أي تمم

 .  ك68مومناكم مفعلة من النوكج ك نعم كانوا يستم رون عندلا األنواك تبركار بعا
 .ك69مو يم: ومنام أخذو المالركون من منج اهلل الاليك عذا  درو

ذذَرىو ولم : ﴿ لخد ﴾ وولممفعا بالثالثمةج ألنعمما ثالثمة هممي المذكر ولممي لممفة الثَّاَلثَذذَة األد
كونعمممما ثالثممممة هممممي الممممذكر  يممممر  كاالممممفةج وولممممفعا بمممماألخرا أيضممممار لممممفة كاالممممفة ألن

 المذكورتين  بلعا.
هالحالم من اللمفتين ت كيمد ذكرلما ألن المالئ والعم،ا عنمد  مري  وعنمد أكثمر 
العممر  أالممعر مممن منممامن وذلممك بسممب  بعممد منممام عممن بالدلمممن وألن ترتيمم  موا ممع بيمموئ 
 لذو األلنام كذلكج هالالئ هي أعلج تعامة بال مائ ج والعم،ا همي وسم عا بنخلمة بمين

 .ك12ممكة وال ائ ج ومنام بالم اللم بين مكة والمدينة هعي ثالثة البقان
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نممممما تقمممموم األخممممرا نعممممئ  و ولمممم : ماألخممممراك العممممر  ال تقمممموم للثالثممممة أخممممراج واا
 للثانيةج وبناكر علج لذا اختل  المفسرون علج أ وام:

َمذذذبَربل هقمممام الخليمممم: عنمممما  مممام ذلمممك لوهمممان ر و  اآلين كمممما  مممام تعمممالج: ﴿
رَ   ﴾ ولم يقم أخر.ىألخد

و مممام الحسمممين بمممن الفضمممم: همممي اآليمممة تقمممديم وتممم خير مجا،لممما: أهمممرأيتم الممممالئ 
 والع،ا األخرا ومنام الثالثة.

ذذذَرىو يمممم: عنمممما  مممام تعمممالج: ﴿ لخد ﴾ ألنعممما كانمممئ مرتبمممة عنمممد َوَمَنذذذاَة الثَّاَلثَذذذَة األد
 المالركين هي التعظيم بعد الالئ والع،ا هالكالم علج نسق .

ام: عن منام كانئ أوالر هي التقديمج هلذلك كانمئ مقدممة عنمدلم همي و ام ابن لال
 التعظيم.

و ام ابن ع ية: كانئ منام أعظم لمذو األوثمان  مدرار وأكثرلما عبمادم ولمذلك  مام 
َرىتعالج: ﴿ لخد  .ك11م﴾ ه كد بعاتين اللفتينالثَّاَلَثَة األد

ذرَ وذل  ابن عاالور الج: أن  ول  تعمالج ﴿ لخد ﴾ جمرا علمج أسملو  ىالثَّاَلثَذَة األد
العر  عذا أخبروا عن متعدد وكان هي  ممن يظمن أنم   يمر داخمم همي الخبمر لعظممة أو 
تباعمممد عمممن التلمممب  بمثمممم مممما تلمممب  بممم  نظمممرا و أن يختمممموا الخبمممر هيقولممموا موهمممالن لمممو 
اآلخرك ووجع  لنا أن ع بماد منمام كثيمرون همي  بائمم العمر  هنبم  علمج أن كثمرم عبمدتعا 

ج بقية األلنام هي مقام عب مام علعيتعما وكمم ذلمك جمار مجمرا المتعكم ال ي،يدلا  وم عل
 .ك12موالتسفي 

 والذي اراو لو ما  ال  ابن عاالور من بين تلك األ وامج واهلل أعلم.
ذذعدَرىالالممعرا: وجماك هممي  ولمم  تعمالج: ﴿ -لمم َِّ ودراسمة لممذا اللممنم  13﴾َوَأنَّذذهل هلذذَو َرب  ال

 تتضمن: 
 معنى الكلمة:  -1

الالممين والعممين والممراك ألممالن معروهممانج يممدم أحممدلما علممج ثبممائ.  مالالممعراك:
لممم. همماألوم: الال:ممع رج والثمماني: الالممعار الممذي يتنممادا بمم  القمموم هممي  لممم وع  واآلخممر علممج ع 

 الحر  يعر  بعضعم بعضار.
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يان: الع ب ممور وال  ميلمماك. وتمم،عم العممر  أنعممما  ممع ر  الالممعرا: نجممم مالممعور ولممم ال 
ذذذعدَرى ولممم  تعمممالج: ﴿ ج و مممد خللممم ك14مأختممما س مممعيم َِّ لكونعممما  ك15م﴾َوَأنَّذذذهل هلذذذَو َرب  ال

تعممالج اهلل  -أنمم  رِبعمما وخالقعمماج ولممو المعبممود -معبممودم لقمموم مممنعم. همم علم اهلل عمم، وجممم
 عما يلفون.

 القراءات : -1
َِّعدَرىو ول  تعالج: ﴿  .ك16م﴾َوَأنَّهل هلَو َرب  ال

نم ك   ول : موأ:نر ك  رأ هرين مو أ نر ك بالفت  ع فار علج ما سبن و رأ أبو السمام مواا
 بالكسر علج االستئنا .

 .ك11مو ول : موأنر   ل وك لنا عد ام
 .ك18مو رأ أبو عمرو ورو  ويعقو  وروي  بخال  عن  ب د ام العاك هي العاك

و ول : مالالبعر اك هيعا عمالة
 .ك19م

 الوجوه البالغية : -1
ذذعدَرىَوَأنَّذذهل هلذذَو َرب  الوهممي االيممة: ﴿ توجممد محسممنائ بديعيممة. هقممد خمم   ك82م﴾َِّ

الالممعرا بالممذكر دون  يرلمما مممن النجممومج ولممذا األسمملو  يسمممج مالتنكيممئك بمم ن يقلممد 
المممتكلم علممج المميك بالممذكر دون  يممرو مممما يسممد مسممدو ألجممم نكتممة هممي المممذكور تممرج  

 .ك81ممجيئ 
 المعنى العام: -4

َِّعدَرى ول  تعالج: ﴿  .ك82م﴾َوَأنَّهل هلَو َرب  ال
أي لو ر  الكوكم  المضميك المسممج بالالمعرا المذي كانمئ تعبمدو  ائفمة ممن 

أنمممم  رِبعمممما وأن خالقعمممماج ولممممو المعبممممودج وأن الالممممعرا  -عمممم، وجممممم -العممممر ج همممم علم اهلل
 .ك83ممربو  لي  بر 

والالعرا: اسم نجم من نجوم برل الجو،اك الديد الضياك ويسمج: ك ل   الجبمارن 
عنمد العمر ج ولمو ممن البمرول الربيعيمةج أي التمي تكمون  ألن برل الجو،اك يسمج الجبار

 مدم حلوم الالم  هيعا لي هلم الربيع.
وسميئ الجو،اك لالدم بياضعا هي سواد الليم تالبيعار بالالام الجو،اك ولمي الالمام 
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 ذائ اللون األسود والتي يكون وس عا أبيا.
انمئ العمر  وبرل الجو،اك يحتوي علج نجوم كثيرم وكمان لكثيمر منعما أسمماكج وك

تتخيممم مجمممون نجومعمما هممي لممورم رجممم وا مم  بيممدو علمما وعلممج وسمم   سممي ج ولعممذا 
 سموو بالجبار. وربما تخيلولا لورم امرأم هي لقون علج وس عا اسم المن قة.

وسممممب  تسممممميت  كلمممم  الجبممممارن ألنعممممم تخيلمممموا الجبممممار لممممائدار والالممممعرا يتبعمممم  
 كالكل  الذي يتبع اللائد.

 الجو،اكج ولو أبعر نجم برل الجو،اك. وربما سموا الالعرا يد
 .ك84متول  الالعرا باليمانية ألنعا تقع علج جعة اليمن

ويول  نجم الالعرا بالع بور ألن العر  تم،عم أنعما ،ول كوكم  س معيم وأنعمما 
كانا متللين وأن سعيالر انحدر نحو اليمن هتبعت  الالمعرا وعبمرئ نعمر المجمرمج ولعمذا 

 سميئ بالعبور.
عرا ال ميلاك.ولناك كوك    آخر لي  من كواك  الجو،اك يسمون  الال 

و يممم: عن سممعيالر والالممعرا كانمما ،وجممينج هانحممدر سممعيم هلممار يمانيممار ه تبعتمم  
الالممعرا العبممور هعبممرئ المجممرمج وأ امممئ ال ميلمماك هبكممئ لفقممد سممعيم حتممج  ملممئ 

 .ك85معينالا هسميئ  ميلاك ألنعا أخفج من األخرا. ولي التي هي الذران
ممر،م مكمنبممرك ويقممام: مممر،م الجممو،اكن ألنمم  يمم تي بم ممر بممارد والالمم عرا تسمممج الم 

،م ولممو الممدم البممرد ج و ممد كممانوا يكنممون ريمم   هممي هلممم الالممتاك هاالممتن لمم  اسممم آلممة الممر:
 .ك86مالالمام البارد أم ر،م

 واختل  المفسرون هيمن كان يعبدو علج أ وام:
 ي.القوم األوم: كانئ تعبدو حمير وخ،اعة ولذا  وم السد

ممن  بمم أمم ج  أحمد أجمداد النبمي  القوم الثاني: عن أوم من عبدو أبمو كبالمة
ابممن أبممي كبالممةن ألنمم  دعمما علممج عبممادم اهلل  ولممذلك كممان مالممركو  ممري  يسمممون النبممي 

وخممال  أديممانعمج و يممم: عنعممم كممانوا يلممفون  بممذلك تمويممار علممج دلمممائعم ب نمم  يممدعو علممج 
 .ك81مدعوم علج توحيد اهلل تعالجعبادم الالعرا يريدون الت  ية علج ال

و مممالوا: مممما لقينممما ممممن ابمممن أبمممي كبالمممة  وكمممذلك  مممولعم لمممما أرالمممم انالمممقان القممممر 
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مسحركم ابن أبي كبالةك و وم أبي سمفيان للرجمام المذين كمانوا معم  همي حضمرم لر مم: 
ر ابن أبي كبالة أن  يخاه  ملك بني األلفر»  .ك88م«لقد أم ر  أم 

ي أرجممم  األ ممموام بداللمممة مممما عليممم  الجمعمممور ممممن أن والمممذي أراو أن القممموم الثمممان
 الالعرا لم يعبدلا من  بائم العر  عال خ،اعة.

أن أوم ممممن دعمممج لعبادتعممما مابمممن أبمممي كبالمممةك ولمممو ممممن سمممادم  -واألممممر اآلخمممر
 هعندئذ ال يكون لناك تعارا. -خ،اعة

وأن القمموم األوم لممم يممذكرو عال السممدي وخممال  ممما جمماك بمم  الجمعممورج هممال نعتممد 
 وايت  ألن  خال  ما علي  اكثر الجمعورج واهلل تعالج أعلم.بر 

 المبحث الثاني
 األلنام التي ورد ذكرلا مع  يرلا

وتقتضمممي الدراسمممة همممي لمممذا المبحمممث لاللمممنام التمممي ورد ذكرلممما همممي آيمممة واحمممدم 
 م بقار خ وائ المنع  التحليلي علي  ثم المعنج العام.  

 . الالت والعزى -ويتضمن: أ
وهذذذه الرقذذرة ﴾ َأَفذذَرَأيدتلمل الذذالََّت َوالدعلذذزَّى﴿وجذذاء فذذي قولذذه تعذذالى:  العمم،ا:الممالئ و  -أ

 س درس فيها صنمين وردا في آية واحدة وهما )الالت، والعزى(.
 معاني الكلمات:  -1

 الو: الالم واألل  والعاك: الو اسم اهلل تعالجج ثم أدخلئ األل  والالم للتعظيم.
ن مج وألم الال:ئ الالوج هحذهوا من  العاكج وأدخلوا التاك هيم ج وأن:ثموو  والالئ: ل 

تنبيعممار علممج تلممورو عممن اهلل تعممالجج وجعلمموو مختلممار بممما يتقممر  بمم  علممج اهلل تعممالج هممي 
 .ك89م﴾َوَيَت َحيَن َمَناصا ،عمعمج و ول  تعالج: ﴿

.  و ام أبو عبيد: تقديرو: ال حينج والتاك ،ائدم  هي  كما ،يدئ هي ث م:ئ  ور ب:ئ 
 .ك92مو ام بعا البلريين: معناو لي 

: ألل  لي ج هقلبئ الياك ألفمار وأبمدم ممن السمين تماكج ك91مو ام أبو بكر العال 
كممما  ممالوا نممائ  هممي نمماٍ . و ممام بعضممعم: ألممل  ال و،يممدئ هيمم  تمماك الت نيممث تنبيعممار عممن 

 .ك92مالساعة أو المدمج ك ن   يم: ليسئ الساعة أو المدم حين منا 
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،عممم  مموم مممن ألممم الل ممة: لممخرم كممان عنممدلا رجممم يل ممِئ السمممن والممالئ: هيممما 
والسوين عند لخرم هي سمون عكماظج وي عمم  الحمالج هلمما ممائ عبمدوا الحجمر المذي 
كان عندو عجالالر لمذلك الرجممج وسمموو باسمم ج وكمانوا يقولمون لمذو األلمنام لعما سموين 

ل   ج هخف  وجعم اسمار لللنم  .ك93مأي ي خ 
 -  : :،  ع 
 ى الكلمة: معن -1

: العين وال،اك ألم  لحي  واحمدج يمدم علمج المدم و موم ومما ضمالالما ممن  ع،:
.   لبٍة و عرج والع،:ا ت نيث األع، والجمع ع ،ا، 

ن ٍم كان لقري . و يمم: الع م،:ا سمم رم  والع ،را ت تي بمعنج الع،ي،مج والع ،:ا اسم ل 
ممد نةر ولممي الممجرم كانممئ ل     فممان يعبممدونعاج وكممانوا  ممد بنمموا عل  ك94ميعمما بيتممار وأ مماموا لعمما س 

خالد بن الوليد بعد هت  مكة هعدمعاج وأحرن السرم رم هبعث رسوم اهلل 
 .ك95م

 القراءات : -1
 .ك96م﴾َأَفَرَأيدتلمل الالََّت َوالدعلزَّى ول  تعالج: ﴿

 اختل  القراك هي  ول : مأه ر أيت مك.
هع بتسمعيم العمم،م بمين هقرأ  الون وور  ممن  ريمن األلمبعاني وأبمو جعفمر ونما

 بين.
واختل  عن ور  ممن  ريمن األ،رنج ه بمدلعا بعضمعم عنم  أيضمار ألفمار خاللمة 
مممممع عالممممبان المممممد للسمممماكنينج ولممممو أحممممد المممموجعين عنمممم  هممممي الالمممما بيةج واألالممممعر عنمممم  

 التسعيم كاأللبعانيج وعلي  الجمعورج ولو األ ي .
ي ت مك و رأ البا  ون بمالتحقين: مأهمرأيتمك و مرأ حمم،م و رأ الكسائي بحذ  العم،م مأه ر 

 .ك91مهي الو   بالتسعيم بين بين
 و ول  مالال:ئك:

ك خفيفة التاكج ولي  راكم الكثيرين.   ذل  هرين من القراك علج  راكتعا مالالئ 
ك بتالديد التاك مع المدب الساكنين.  و رأ هرين آخر مالالئ:

ي لممال  وأبممي ،يممن ولممي  ممراكم ابممن عبمما  ومجالممد ومنلممور بممن المعتمممر وأبمم
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و لحمممة وأبمممي الجمممو،اك ورويممم  عمممن يعقمممو  وابمممن ال،بيمممر والسممملمي والضمممحاكج وحميمممد 
براليم وابن كثير هي رواية اللعبي عن البم،ي عنم ج وكمذا ابمن عمامر همي روايمة الوليمد  واا
بممن مسمملم عنمم ج وكممذا ابممن عممامر هممي روايممة الوليممد بممن مسمملم عنمم ج ولبممة اهلل عممن البمم،ي 

 .ك98موعكرمة والسختياني والوليد بن حسان عن يعقو  وابن يعمر واألعم 
وذكمممر القر بمممي:  مممراكم البممم،ي عمممن ابمممن كثيمممر والمممدوري عمممن الكسمممائي مالمممال:وك 

 .ك99مبالعاك
ك بالتمماكج اتباعممار لخمم  الملممح ج ولممي روايممة  تيبممة و،ك:ممار  و ممرأ البمما ون مالممالئ 

 .  ك122معن الكسائيج ولي  راكم ابن كثير
  عليعمما بالتمماك لممو المختممار لمموجعين: أحممدلما اتبممان والو مم»و ممام ابممن  لبممون: 

الملح ج واآلخر لئال يالب  اسم اهلل سبحان ج وال ينب ي أن يتعمد الو   عليعا ألحمد 
 .ك121م«من القراكن ألنعا  ير تامة وال كاهية هي 

 .ك122مو ول : موالع ،:اك هيعا عمالة
 الوجوه البالغية: -1

ذذَرى  َت َوالدعلذذزَّىَأَفذَرَأيدتلمل الذذالَّ و ولم  تعممالج: ﴿ لخد ج هيعممما ك123م﴾َوَمَنذذاَة الثَّاَلثَذذَة األد
ج ولمممو مراعمممام الفوالمممم ور و  اآليمممائ ممممما لممم  ك124منمممون ممممن البال مممة يسممممج السمممجع

 .ك125مأجمم الو ع علج السمع
 .ك126م﴾َأَفَرَأيدتلمل الالََّت َوالدعلزَّىو د جاكئ هي القرآن بقول  تعالج: ﴿

 المعنى العام: -4
 .ك121م﴾َأَفَرَأيدتلمل الالََّت َوالدعلزَّىعالج: ﴿و ول  ت

مممما دم علمممج  جبريمممم  لمممما سمممبن همممي لمممفة الممموحي ومالمممالدم رسممموم اهلل 
عذ ولممم   والمممر  جبريمممم  أممممور جليلمممة ممممن عظممممة اهلل تعمممالج والمممر  رسمممول  
بممالعرول هممي المنمما،م العليمماج كممان  بلممفائ الكمممام ومنمما،م العمم،م كممما ولمم  النبممي 

موا،نمممة لمممذو األحممموام الرهيعمممة بحمممام أعظمممم آلعمممتعم المممثالث همممي ،عمعمممم ذلمممك ممممما يثيمممر 
ولي: الالئج والع،اج ومنام التي لي أحجار مقرلما األرا ال تملمك تلمرهار وال يعمرل 
بعا علج رهعة. هكان لذا التضاد جامعار خياليار يقتضي تعقيم  ذكمر تلمك األحموام بمذكر 
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 أحوام لذو األلنام.
ركين عذ عبمدوا مما ال يعقمم و مام: مأهمرأيتمك لمذو اآللعمة هقد حال اهلل تعالج المالم

مممين  علممميكم المميئار كمممما أوحمممي علمممج محممممد  التممي تعبمممدونعا وتعظمونعممما أوح 
. وسمممب  ك128م

هرادلا بالذكر هي الكتا  الع،ي، علمج المر م ممن وجمود  وا يمئ  -تعظيم لذو الثالثة واا
لكعبممةج ألنعمما أالممعر تعظمعمما العممر  كتعظمميم ا -أخممرا كانممئ هممي ج،يممرم العممر  و يرلمما

 من  يرلا.
و د كانمئ العمر  اتخمذئ ممع الكعبمة  وا يمئج ولمي بيموئ » ام ابن عسحان: 

تعظمعمما كتعظمميم الكعبممةج بعمما سممدنة وحجمما ج وتعممدي لعمما كممما يعممدا للكعبممةج وت ممو  
بعممما ك ممموا  بعممماج وتنحمممر عنمممدلاج ولمممي تعمممر  هضمممم الكعبمممة عليعمممان ألنعممما كانمممئ  مممد 

 .ك129م«ومسجدو عرهئ أنعا بيئ عبراليم 
هكانممممئ العمممم،ا: لقممممري  وبنممممي كنانممممةج وكانممممئ العمممم،ا بنخلممممةج وكانممممئ سممممدنتعا 

 .ك112موحجابعا بني اليبان من سليم حلفاك بني لاالم
 و يم: الع،ا حجر أبيا كانوا يعبدون .

 .ك111مو ام  تادم: نبئ كان بب ن نخلة
انمئ مكمة بعمث خالمدار بمن الوليمد علمج نخلمةج وك وروي أن  لمما همت  رسموم اهلل 

بعا الع،اج ه تالا خالد وكانئ علمج ثمالث سممرائج هق مع السممرائ ولمدم البيمئ المذي 
هرجمع خالمدج « ارجع فإنب لم تصنع َذيئا  »ه خبروج هقام:  كان عليعا. ثم أتج النبي 

بتعممما -هلمممما أبلمممرت  الس:مممدنة ج  ي مممم ولمممم يقولمممون: ميممما عممم،اج يممما  -ولمممم ح  أمعنممموا همممي الح 
مرأم عريانمة ناالمرم المعرلا تحفمن التمرا  علمج رأسمعاج ه مسمعا ع،اك. ه تالا خالد ه ذا ا

 .ك112م«تلب العزى»ه خبروج هقام:  بالسي  حتج  تلعاج ثم رجع علج رسوم اهلل 
 بعث عليعا خالدار بن الوليد هعدمعاج وجعم يقوم:  و يم: عن رسوم اهلل 

ذذذذذذذز ى  كردراَنذذذذذذذب ي سلذذذذذذذبدحاَنب يذذذذذذذا عل
 

 (111)إنذذذذذذذذذي رأيذذذذذذذذذتل اع قذذذذذذذذذد أَهاَنذذذذذذذذذب 
 

 والع ،ا: اسم لنم لحجر أبيا علي  بناك.
وكانئ المالئ: لثقيم  بال مائ . و يمم: كانمئ بنخلمة تعبمدلا  مري ج ولمي هعلمة 
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مممن لمموين ألنعممم كممانوا يلمموون عليعمما ويعكفممون للعبممادم. أو يلتممون عليعممان أي ي وهممون. 
ابعممما بنمممي م ع ت:ممم . و مممام ابمممن كثيمممر: و مممد بعمممث اليعممما رسممموم اهلل مممد نتعا وحج:   وكمممان س 

الم يممممرم بممممن الممممعبة وأبمممما سممممفيان لممممخر بممممن حممممر ج هعممممدمالا. وجعممممم مكانعمممما مسممممجد 
لممي أحممدث مممن منممام وكانممئ لممخرم مربعممةج وكممان سممدنتعا مممن ». و يممم: ك114مال ممائ 

ثقيمم ج وكممانوا  ممد بنمموا عليعمما بنمماكج هكانممئ  ممري  وجميممع العممر  تعظمعمماج وبعمما كانممئ 
منممممارم مسممممجد ال ممممائ   العممممر  تسمممممج ،يممممد الممممالئ وتمممميم الممممالئج وكانممممئ هممممي موضممممع

 .ك115م«اليسرا
عندو السممن بال،يمئ  ك116مو يم: سميئ اللنم بالالئ نسبة علج رجم كان يلئ

 وي عم  الحال.
و ممام مجالممد: كممان رجممم يلممئ السمموين بال ممائ ج هلممما مممائ عكفمموا علممج  بممروج 

 هجعلوو وثنار.
 .ك111مو يم: عن الالئ أخذو المالركون من لفظ اهلل

نَّ ﴿رس فيهذا خمذس أصذنام وردت فذي قولذه وفي هذه الرقرة سذ د -ب َوَقذاللوا َي تَذَذرل
ذذرا   نَّ َود ا  َوَي سلذذَواعا  َوَي َيغلذذوَث َوَيعلذذوَ  َوَنسد وهذذي )ود، وسذذوا ،  ك118م﴾آَلَهذذَتكلمد َوَي تَذذَذرل

 ويغوث، ويعو ، ونسرا(. 
 ودراسة لذو األلنام تتضمن: 

 معاني الكلمات:   -1
د ئ  أن ذاك كمانج ود:: الواو والدام: كلمة تد ت م : أحببتم ج وود  د  ِم علمج محبمةج ود 

د:.  عذا تمنيت ج أوِد هيعما جميعارن وهي المحبة الو 
ِد بممالفت  لممنم كممان لقمموم نممو  ثممم لممار لكلمم  وكممان بدومممة الجنممدم وكممان  والممو 
ٍدج ومنم  سممي  بمد  و  د:ارج ومنعم من يعم، ويقوم أ د:ن ومنم  سممي ع  لقري  لنم يدعون  و 

 بن  ابخةن وأد د: جد م ع د بن عدنان.  أ دِ 
د:م ممو   -وسمممي اللممنم بممذلكن عممما لمممودتعم لمم ج أو العتقممادلم أن بينمم  وبممين اهلل م 

 .ك119متعالج اهلل عما يقولون
 السين والواو والعين يدم  علج استمرار الاليك وم ضي . :س وان
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. وعاملممم  ممممن ذلمممك مالسرممماع ةك الو مممئ الحاضمممر والجممممع مالسرمممانك ومالسممماعائك
مة مم ساو عةك من الساعة كما تقوم م ي او 
 من اليوم. ومالساعةك القيامة. 

س مموان : بالضممم اسممم لممن م كممان لعمممدانج و يممم: كممان لقمموم نممو  عليمم  وعلممج نبينمما 
يحجممون عليمم ن وذكممر ابممن منظممور  ك122ماللممالم والسممالمج ثممم لممار لع ممذ يم وكممان ب ر لمما 

ج ه ر مم  اهلل أيممام ال وهممان ب ممد ،مممن نممو   مموم األ،لممري: مممن أن س مموان اسممم لممنم ع  
 هولج مدهونارج هاستثارو عبلي  أللم الجاللية هعبدوو.

 .ك121مويسون كان ي لن علج أسماك الجاللية
 .ك122م﴾َود ا  َوَي سلَواعا  ومن   ول  تعالج: ﴿

وي وث:  وث: ال ين والواو والثاك كلمة  واحدمج ولي ال وثج من اإل اثة 
:  بيلة.ولي اإلعانة وال ث   نلرم عند الال:دمج و و 

 .وي   وث: لنم من ألنام  وم نو  
 .ك123موذكر ابن منظور: أن  لنم كان لم ذ ح 

عن: العين والقا  ألم يدم علج الالرن. وي ع ون  اسمم  لمنٍم. ذكمر ابمن  :ويعون
 .منظور  وم ال،جال من أن  لنم كان لكنانة . و يم: كان لقوم نو  

ن  ممام األ،لممري: يقممام عنمم  كممان رجممالر مممن علممج ،مممن نممو  و يممم: كممان ي عبممد 
، ن عليم   ومم  ه تمالم الالمي ان همي لمورم عنسمان  لالحي ،مان   بم نو ج هلما مائ ج 
هقام: أمثل  لكم هي محرابكم حتج تروو كلما لليتمج هفعلموا ذلمك هتممادا ذلمك بعمم علمج 

. و ممد ذكممر عمم، وجممم هممي ك124مأن اتخممذوا علممج مثالمم  لممنمار هعبممدوو مممن دون اهلل تعممالج
نَّ َود ا  َوَي سلذذذذذَواعا  َوَي َيغلذذذذذوَث َوَيعلذذذذذوَ   ولممممم : ﴿ نَّ آَلَهذذذذذَتكلمد َوَي تَذذذذذَذرل َوَقذذذذذاللوا َي تَذذذذذَذرل

را    .ك125م﴾َوَنسد
ونسممرا:  النممون والسممين والممراك ألممم لممحي  يممدم علممج اخممتالٍ  واسممتال . منمم  

اسمتلب ج ومنم  الن:سمر ال مائرج الن:س رج تناوم اليك من  عمام. ون س مرج ك نم  الميك يسمير 
: نجمان  ائر وداهع.  ون سر الحاهر: لحمة ناتئة تالبيعار ب ج والنبس ران 

: اسم لنم من ألنام  وم نو  علي  وعلج نبينا أهضم اللالم والسالم  .ك126مون س ر 
 القراءات : -1
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نَّ َود ا  و ولمم  تعمممالج: ﴿ نَّ آَلَهذذذَتكلمد َوَي تَذذذَذرل َوَي سلذذذَواعا  َوَي َيغلذذذوَث  َوَقذذذاللوا َي تَذذذَذرل
را    .ك121م﴾َوَيعلوَ  َوَنسد

د:ارك بفمممت  المممواو الحسمممن واألعمممم  و لحمممة ويعقمممو   و ولممم  تعمممالج: مودارك  مممرأ مو 
الحضممرمي وأبممو عمممرو وابممن كثيممر وابممن عممامر وحممم،م والكسممائي وحفمم  ويحيممج عممن 

 أبي بكر عن عالم. ولي اختيار أبي عبيد.
د:ارك بضممم الممواو  أبممو جعفممر والمميبة ونمماهع وأبممو الربيممع عممن بريممدم عممن أبممي و ممرأ مو 

 بكر عن عالم.
وذكر ابن مجالد أن لذو الرواية من  رين أبي الربيع عمن عالمم خ م ج وأنم  

 .ك128ملم يروو  يرو عن عالم
 ﴾.َوَي َيغلوَث َوَيعلو َ  ول  تعالج: ﴿

و،ن   ممممرأ جمعممممور القممممراك موال ي مممموث  ويعممممون ك ب يممممر تنمممموين هيعممممماج ألنعممممما هممممي
 .ك129مالفعمج ولم معرهتان

والقراكم التي عليعا القراك والملح  ترك اللمر ج ولمي  همي »و ام ال،جال: 
مي مموث ويعممونك ألمم  هممي الكتمما ج ولممذلك ال ينب ممي أن يقممرأ عال بتممرك اللممر  عذ كممان 
ن كانما معمرهتينج هكم نعم  مالوا: وال  ألم األسماك عندلم اللمر ج أو جعلولمما نكمرمر واا

 .  ك132م«نمار من ألنامكمج وال ينب ي أن يقرأ بعما لمخالفتعما الملح تذر نر ل
و ممرأ األالممع  العقيلممي واألعممم  والم مموعي موال ي وثممار ويعو ممارك باللممر  ولممذو 
 مممراكم مالمممكلةن ألنعمممما عن كانممما عمممربيتين أو عجميتمممين هفيعمممما سمممببا منمممع اللمممر : عمممما 

ممممممما التعريمممممم  والعجمممممممةن ولعلمممممم   لممممممد اال،دوال هلممممممرهعماج  التعريمممممم  وو،ن الفعممممممم واا
 لملادهت  أخواتعما منلرهائ ودار وسواعار ونسرار.

و ممد رد: ابممن ع يممة لممذو القممراكم وعممدلا ولمممار مممن األعممم ن ألن التعريمم  ال،م 
 وو،ن الفعم. 

و رأ عبد اهلل بن مسعود مي وثار ويعو مارك بمالتنوينج كمالقراكم السمابقةج وب يمر مالك 
 .ك131مم ي وث ب
 الوجوه البالغية: -1
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يوجد هيعا من المحسنائ البديعيمةج كمذكر الخما  بعمد العمام نحمو  ولم  تعمالج: 
نَّ َود ا  َوَي سلَواعا  ﴿ نَّ آَلَهَتكلمد َوَي َتَذرل  .ك133كم132م...﴾َوَقاللوا َي َتَذرل
 المعنى العام: -4

نَّ آَلَهذذذَتكلمد َوَي  ولممم  تعمممالج: ﴿ نَّ َود ا  َوَي سلذذذَواعا  َوَي َيغلذذذوَث َوَقذذذاللوا َي تَذذذَذرل  تَذذذَذرل
را    .ك134م﴾َوَيعلوَ  َوَنسد

 اختل  المفسرون هي لذو األلنام علج أ وام:
أن لممذو ألممنام ولممور كممان  مموم نممو  يعبممدونعا ثممم لممارئ علممج  القذذول األول:

 العر .
. و ممد ذكممر الكلبممي أن أوم مممن جلمم  ك135مأممما ود هكانممئ لكلمم  بدومممة الجنممدم

للقبائم العربية من الوا   جدمج عمرو بن لحمي ولمو ربيعمة بمن حارثمة وكمان  األلنام
كالنار لمكةج ثم حملعما حتمج أوردلما تعاممة وحضمر موسمم الحم ج همدعا العمر  لعبادتعما 
ه جاب  رجم من كل  يدعج عو  بن عذرم بن ،يد الالئ بن رهيدم بن ثور بن كلم ج 

ضع  بدوممة الجنمدمج وسممج ابنم  عبمد ه ع او اللنم مودك. هحمل  علج وادي القرا هو 
ودج هعمو أوم ممن سمممي بعمذا االسممج ثممم أسممئ العممر  بعمدوج وجعمم عممو  ابنم  عممامرار 
سادنار ل  هلم ي،م بنموو يتوالمون علمج سمدانت  حتمج جماك اإلسمالمج هتمولج خالمد بمن الوليمد 

 .  ك136متبوك لدم لذا اللنم بعد هت  النبي 
رجم محار ج وذكمر أنم  كمان علمج  ويول  لنم كل ج ب ن  كان علج لورم

ليئة رجم ك عظم ما يكون من الرجامج و د لمب  عليم  حلتمان ولمو متم،ر بحلمة ومرتمد  
بمم خراج عليمم  سممي   ممد تقلممدوج وتنكمم   وسممارج وبممين يديمم  حربممة هيعمما لممواك وجعبممة هيعمما 
نبمممج ولممو علممج لممذا الولمم  يالممب  أن يكممون تمثممام  مموم الحممر  التممي يعظمعمما العممر  

 .ك131مي ذلك الو ئجميعار ه
و ممد أوردئ بعمما كتمم  التفسممير  مموم الممماوردي: لممو أوم لممنم معبممودج سمممي 

 : ك138مودار لودلم ل . هي  وم ابن عبا  وع اك ومقاتم. وهي  يقوم الاعرلم
 حيَّذذذذذذذذذاب ود فإنذذذذذذذذذذا ي يحذذذذذذذذذل لنذذذذذذذذذذا 

 
ن الذذذذذدين قذذذذذد عزمذذذذذا   لهذذذذذو النسذذذذذاء، وا 
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 وأما سوان: هكان لعذيم بساحم البحر.
 ل  ي  من مراد بالجو  من سب ن هي  وم  تادم. وأما ي وث: هكان

 .ك139مو ام المعدوي: لمراد ثم ل  فان. و يم ملمذح ك
 وأما يعون: هكانئ لعمدان.

 وأما نسر: هكانئ لحمير آلم ذي كالن.
هلمما للكموا أوحمج الالمي ان علمج  ولذو أسماك رجمام لمالحين ممن  موم نمو  

يجلسمون هيعما أنلمابار وسممولا ب سممائعم.  ومعم: أن انلمبوا علمج مجالسمعم التمي كمانوا 
 .ك142مهفعلواج هلم تعبد حتج عذا للك أولئك ونسخ العلم عبدئ

لذو ألمنام كانمئ تعبمد همي ،ممن  و ام علي بن أبي  لحةج عن ابن عبا  
 .ك141منو 

علمج جبمم  كان يحر  جسد آدم  : أن نوحار وروي عن ابن عبا  
بمرون هقمام لعمم الالمي ان: عن لم الك يفخمرون علميكم بالعندج هيمنع الكاهرين أن ي وهموا بق

نمممما لمممو جسمممدج وأنممما ألمممور لكمممم مثلممم  ت وهمممون بممم ن  وي،عممممون أنعمممم بنمممو آدم دونكممممج واا
هلور لعم لذو األلنام الخمسة وحملعم علج عبادتعما. هلمما كمان أيمام ال وهمان دهنعما 

 .ك142مالعر ال ين والترا  والماكن هلم ت،م مدهونة حتج أخرجعا الالي ان لمالركي 
نممممي أرا أن الروايممممة  ولمممذو الروايممممة تحتممممال علممممج م،يممممد مممممن البحممممث والتحقيممممنج واا

 لي وهوا ب . جاكئ متنا ضة ألن الالي ان أراد أن يلور جسد سيدنا آدم 
ثمم ذكممرئ الروايممة مهلمور لعممم لممذو األلممنام الخمسمةك ولممذو األلممنام ال تجسممد 

 !سيدنا آدم 
جممماكئ علمممج أالمممكام مختلفمممةج هممممثالر  واألممممر اآلخمممر.. أن لمممور لمممذو األلمممنام

سمموان كممان علممج لممورم امممرأمج وي مموث علممج لممورم أسممدج ويعممون علممج لممورم هممر ج 
 ونسر علج لورم  ير النسرج ما عدا ود:ار جاك علج لورم رجم.

 والذي أراو واهلل أعلم أن لذو الرواية  ير لحيحة.
نممممئ أكبممممر أن لممممذو األلممممنام للعممممر  ولممممم يعبممممدلا  يممممرلم. وكا القذذذذول الثذذذذاني:

نَّ آَلَهذذذَتكلمد ألمممنامعم وأعظمعممما عنمممدلم هخلمممولا بالمممذكر بعمممد  ولممم  تعمممالج: ﴿ ﴾ َي تَذذذَذرل
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نَّ آَلَهذذَتكلمد ويكممون معنممج الكممالم كممما  ممام  مموم نممو  ألتبمماععم: ﴿ ﴾  الممئ العممر  َي تَذذَذرل
ألوالدلمممم و مممومعم: ال تمممذرون ودار وال سمممواعار وال ي ممموث ويعمممون ونسمممرا. أي: وال تتركممموا 

 .ك143ملذو األلنام الخمسة وتعبدون ر  نو  -  الخلو علج وج
أربعممممون ولممممدارج  أنمممم   ممممام: ولممممد آلدم  وروا الضممممحاك عممممن ابممممن عبمممما  

عالممرون  المممار وعالممرون جاريممةج هكممان ممممن عمما  مممنعم: لابيمممج و ابيمممج ولممال ج 
وودج وكممان ود يقممام لمم  مالمميئك ويقممام لمم :  -الممذي سممماو عبممد الحممارث -وعبممد الممرحمن

دووج وولد ل  سوان وي وث ويعون ونسر.ملبة اهلل  ك. وكان عخوت   د سو:
وعنمممممدو بنممممموو: ودج وسممممموانج  و مممممام عمممممروم بمممممن ال،بيمممممر و يمممممرو: االمممممتكج آدم 
 وي وثج ويعونج ونسر. وكان ود أكبرلم وأبرلم ب .

خممم  بنممين: ود وسمموان وي مموث ويعممون  و ممام محمممد بممن كعمم : كممان آلدم 
نعم هح،نمموا عليمم ن هقممام الالممي ان: أنمما ألممور لكممم ونسممرن وكممانوا عبممادار همممائ واحممد ممم

مثلمم  عذا نظممرتم عليمم  ذكرتممموو.  ممالوا: اهعمممج هلممورو هممي المسممجد مممن لممفر ورلمما ج 
ثم مائ آخرج هلورو حتج ماتوا كلعم هلورلم.  ام لمن بعدلم عنعمم كمانوا يعبمدونعمن 

نَّ آهعبدولم من دون اهللن حتج بعث اهلل نوحار هقالوا: ﴿ نَّ َود ا  َوَي َي تَذَذرل َلَهذَتكلمد َوَي تَذَذرل
 .ك145كم144م﴾سلَواعا ...

كمممان ود علمممج لمممورم رجممممج وسممموان علمممج لمممورم اممممرأمج وي ممموث علمممج »و يمممم: 
 .ك146م«لورم أسدج ويعون علج لورم هر ج ونسر علج لورم نسر

انعمم كمانوا  وممار لمالحين بمين آدم ونمو ج وكمان لعمم تبمع يقتمدون  القول الثالث:
اتوا  ام ألحابعم الذين كانوا يقتدون بعم لو لورنالم كان أالمون لنما علمج بعمج هلما م

العبممادم عذا ذكرنممالمج هلممورولمج هلممما ممماتوا وجمماك آخممرون د : همميعم عبلممي  هقممام: عنممما 
كمممانوا يعبمممدونعم هتمممرحمعم وتسمممقيعم الم مممرج هعبمممدولا هابتمممدع عبمممادم األوثمممان ممممن ذلمممك 

 الو ئ.
ممن حمديث عائالمة: أن أم حبيبمة وأم  بمي ويفسر لذا المعنج ما ل  عمن الن

ن هقمام سلمة ذكرتا كنيسة رأينعما همي الحبالمة تسممج ماريمة هيعما تلماوير لرسموم اهلل 
إن أولئب إذا كان فيهم الرجل الصالح فمذات بنذوا علذى قبذره مسذجدا  : »رسوم اهلل 
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 .ك141م«وصوروا فيه تلب الصور، أولئب َرار الخل  عند اع يوم القيامة
نمممممم ا هعمممممم ذلمممممك أوائلعمممممم ليست نسممممموا بر يمممممة تلمممممك اللمممممور ويتمممممذكرون أحممممموالعم واا

اللممالحة هيجتعممدوا كاجتعممادلم ثممم خلمم  مممن بعممدلم خلمم  جعلمموا مممرادلم ووسممو  لعممم 
 الالممي ان أن أسممالهكم كممانوا يعبممدون لممذو اللممور ويعظمونعمما هعبممدولا هحممذر النبممي 

 .ك148ممن ذلك
َوَقذاللوا األ وام بداللة  ولم  تعمالج: ﴿ والذي أراو واهلل أعلم أن القوم األوم أرج 

نَّ َود ا   نَّ آَلَهذذَتكلمد َوَي تَذذَذرل . أي أن ر سمماك الكفممر يقولممون لتممابعيعم بعممد أن ك149م﴾َي تَذذَذرل
نَّ آَلَهذذذَتكلمد جممماك نمممو  يمممدعولم علمممج عبمممادم اهلل تعمممالج: ﴿ ﴾ أي ال تتركممموا عبمممادم َي تَذذذَذرل

 اك.األلنام واألوثان المتمثلة هي لذو األسم
ولممي أسممماك رجممام لممالحين مممن  مموم »... وبداللممة ممما أخرجمم  البخمماري بقولمم : 

 .ك152م«نو ...
 الخاتمة

 الحمد هلل واللالم والسالم علج سيدنا محمد رسوم اهلل...
التمي ذكمرئ همي القمرآن  األلمنامبعد لذو الجولة العلمية هي هي بحثنما الموسومم

 اآلتية: دراسة تحليليةكج توللئ علج النتائ  جالكريم
ب الن عبادم األلنامج وأنعا من البا م الذي ال ي ني عن الحن اليئارج وأن المذين  .1

عبمدولا عنممما يعبمدون أوثانممار وأحجمارار لممنعولا ب نفسمعم ال تضممر وال تنفمع وال تبلممر 
 وال تسمع.

عن: لذو األلنام التمي ذكمرئ همي القمرآن الكمريمج لمي أكبمر األلمنام وأعظمعما عنمد  .2
نَّ عا همي المذكر كمما همي  ولم  تعمالج: ﴿العر  ولعذا خل نَّ آَلَهذَتكلمد َوَي تَذَذرل َي تَذَذرل

را    ﴾.َود ا  َوَي سلَواعا  َوَي َيغلوَث َوَيعلوَ  َوَنسد
ال يجممو، ألحممد أن يممدعو لممذو األلممنام بممممآلعةك ألنعمما ال تسممت يع أن تخلممن نفسممعا  .3

تمج بموم الكمال  عمن هكي  تخلن  يرلا  وال تست يع أن تدهع الضمرر عنعما وال ح
 ر وسعا كما  ام الالاعر:
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 أرب  يبذذذذذول الثعلبذذذذذان برأسذذذذذذه
 

 فقذذد ذل مذذن بالذذت عليذذه الثعالذذب 
 

 
عن الالمممي ان كمممان يتمثمممم همممي لمممذو األلمممنام ويمممتكلم بكمممالم علمممج السمممدنة ليضمممم بممم   .4

 النا  وي ويعم ليخرجعم من الحنيفية والتوحيد علج الالرك والظالم.
الحممممد والالمممكر ال يسمممتحق  عال اهلل تعمممالج لقولممم  همممي لمممذو الدراسمممة داللمممة علمممج أن  .5

ََ َوَجَعذذَل الا للَمذذاَت َوالن ذذوَر ثلذذمَّ تعممالج: ﴿ ذذدل َلل ذذَه الَّذذَذي َخَلذذَ  السَّذذَماَواَت َواأَلرد الدَحمد
واد َبَربَِّهم َيعدَدللونَ  [. وهي لذو اآلية رد علج كفر المالمركين 1﴾ ]األنعام: الََّذيَن َكَررل

نام علمممج مممما تخيلممموو ممممن عسمممدائعا علممميعم نعممممار ونلمممرار وتفمممري  المممذين حممممدوا األلممم
 كربائج وأنعا ال تستحن ذلك ألنعا ال تدهع ضرار وال تجل  نفعار.

هيعا عالارم علج أن اللنم لو ما كان ملنوعار من خال  أو هضمة أو ذلم  وكمان  .6
 علج لي م ولورم عنسان هعو اللنم. أما عذا كان ملنوعار من حجارم هعو وثن.

يجمو، االعتقمماد بتمم ثير المميك مممن األهممالك والنجمموم علممج حيممام اإلنسممان وال يجممو،  ال .1
التممروي  لعممذو األكاذيمم  بوسممائم اإلعممالم واللممح ج وعلممج اإلنسممان االعتقمماد بمم ن 

 ال ي  ال يعلم  عال اهلل ع،وجم .
عمممدم الم ممماالم همممي حممم  األوليممماك واللمممالحين وتعظممميمعم علمممج درجمممة دعممموتعم لمممدهع  .8

 من دون اهلل تعالج هعذو األهعام تولم علج الالرك.ضر أو جل  نفع 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 111 

  )دراسة وتحليل()دراسة وتحليل(  األصنام التي ذكرت في القرآن الكريماألصنام التي ذكرت في القرآن الكريم

 

0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 
 

 الهوامش
                                                           

 . 12ك سورم الفر ان من االية :1م
 . 12سورم الفر ان من االية :ك 0م
 . 14سورم االنعام من االية :  ك2م
 . 51سورم االنبياك من االية :  ك4م
 . 35راليم من االية : سورم اب ك5م
لم ج تحقين :  425ينظر : مفردائ الفاظ القرآان ج للرا   االلفعاني ج المتوهج بحدود  ك6م

لم ج  1425جسنة ال بع  4عدنان لفوان داوي ج دار القلم دمالن ج الدار الالامية بيروئ ج  
 كتا  اللاد . 493-494

لم ج تحقين : محمد ه اد  261ري ج ئ لحي  مسلم ج مسلم بن الحجال ابو الحسين القالي ك1م
 . 4/1151عبدالبا ي ج با  تحريم الكعانة واتيان الكعانج 

المستدرك للحاكم ج محمد بن عبداهلل الحاكم النيسابوري ج تحقين : مل فج عبدالقادر ع ا  8)م
ج و ام لذا  1/49م ج  1992 -لم  1411ج سنة ال بع  1ج دار الكت  العلمية بيروئ ج  

 لحي  علج الر يعما جميعار من حديث ابن سيرين ولم يخرجاو . حديث
لم ج تحقين :  256لحي  البخاري ج للالمام ابي عبداهلل محمد بن اسماعيم البخاريج ئ  ك9م

م ج  1981 -لم 1421سنة ال بع  2مل فج دي  الب ا ج دار ابن كثير ج اليمامة بيروئ ج  
 ك .5382ر م الحديث م 5/2158
المفعر  أللفاظ القرآن الكريمج بحاالية الملح  الالري ج وضع  محمد ه اد عبد  المعجم ك12م

 ك.915ج 481ج 851ج 829ج 166ج 424ج 336البا يج دار الحديثج القالرمج  م
 ك.52سورم المائدم: اآلية م (00)

 ك. 12سورم الفر ان: اآلية م ك00م
 ك.125سورم اللاهائ: اآلية م ك03م
 ك.19سورم النجم: اآلية م ك04م
 ك.22سورم النجم: اآلية م ك05م
 ك.49سورم النجم: اآلية م ك06م
 ك.23سورم نو : اآلية م ك07م
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لمكج تحقين 395ينظر: معجم مقايي  الل ةج ألبي الحسين أحمد بن هار  بن ،كريا مئك08م
 با  الدام والواو وما يثلثعما. 311 -312/ 2وضب : عبد السالم محمد لارونج 

 كتا  الدام. 421القرآنج للرا   األلفعانيج  ينظر: مفردائ ألفاظ ك09م
. 312/ 1الرج، للعجال. ينظر: ديوان العجالج تحقين: عبد الحفيظ الس ليج دمالنج  (02)

 .339/ 2والمجمم هي الل ةج البن هار ج تحقين: ،لير سل انج م سسة الرسالةج 
أحمد األنلاري القر بي  ينظر: الجامع ألحكام القرآنج للقر بيج ألبي عبد اهلل محمد بن   (00)

لمكج خرل أحاديث : أحمد بن العبان بن أحمد محمد بن عيادي بن عبد الحليمج مكتبة 611مئ
 . 15/81اللفاج 

 ك.52سورم المائدم: من اآلية م ك00م
 ك.52سورم المائدم: من اآلية م ك03م
ثج لالمام بني  ينقان: ولم ب ن من ب ون يعود المدينة. ينظر النعاية هي  ري  الحدي ك04م

لم ج  626مجد الدين ابي السعادائ المبارك بن محمد الج،ري المعرو  بممابن االثيرك ئ 
-لم  1399 2تحقين : محمود محمد ال ناحيج و الر احمد ال،اويج دار الفكر ج بيروئ  

 .136/ 4م ج  1919
 ويمج لامام ينظر: تفسير الكالا  عن حقائن  واما التن،يم وعيون األ اويم هي وجوو التك 05م

/ 4لبنانج  -لمكج الناالر دار الكتا  العربيج بيروئ538جاد اهلل محمود بن عمر ال،مخالري مئ
. ولفوم التفاسيرج محمد علي اللابونيج دار 81/ 15. والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 62

 .43/ 3القلمج مكتبة جدمج 
 كتا  الدام. 321مفردائ ألفاظ القرآنج لأللفعانيج  ك06م
با  ال،اك والواو وما يثلثعما.  36/ 3ينظر: معجم مقايي  الل ةج ألبن هار  ج د. . ج  ك07م

 كتا  ال،اي. 381ومفردائ ألفاظ القرآنج لأللفعانيج 
الرج، ينس  لأل ل  العجليج و يم: ليحيج بن منلورج واألوم أل  لوجود األبيائ هي  (08)

. والم تل  والمختل ج لآلمديج 115العجليج  ديوان العجلي كما ذكرو الجولري. ينظر: ديوان
 .23دار الكت  العلميةج 

 ك.12سورم الفر ان: اآلية م ك09م
ينظر: هت  الباري بالر  لحي  البخاريج للحاهظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ك32م

لمكج  بعة ملححة علج عدم نسخ وعن النسخة التي حقن ألولعا وأجا،لا: الاليخ عبد 852مئ
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. ومعجم القراكائج 35/ 9بن عبد اهلل بن با،ج دار الفكر لل باعة والنالر والتو،يعج الع،ي، 
 .385/ 6للدكتور عبد الل ي  الخ ي ج 

 ك. 12سورم الفر ان: اآلية م ك30م
. وتفسير القرآن العظيمج للحاهظ أبي 51/ 13ينظر: الجامع ألحكام القرآنج للقر بيج  ك30م

لمكج محلج ب حكام للعالمة األلبانيج 114القرالي الدمالقي مئالفداك عسماعيم بن عمر بن كثير 
تحقين: أبي معاوية ما،ن بن عبد الرحمن الب حللي البيرونيج جمعية عحياك التراث اإلسالميج 

. وتفسير التحرير والتنويرج الاليخ محمد ال الر بن عاالورج الدار 452/ 3دار اللدينج 
 .19/ 29ر والتو،يع واإلعالنج الدار الجماليرية للنال -التونسية للنالر

 ك.81ك. لحي  مسلمج ر م الحديث م2654لحي  البخاريج ر م الحديث م ك33م
 من لذا البحث  6ينظر : لفحة   ك34م

 .51/ 13ينظر: الجامع ألحكام القرآنج للقر بيج  (35)
 الملدر السابن. ك36م
. 58/ 13آنج للقر بيج . والجامع ألحكام القر 295/ 3ينظر: تفسير الكالا ج لل،مخالريج  ك37م

والدار  -وتفسير التحرير والتنويرج للاليخ محمد ال الر بن عاالورج الدار التونسية للنالر
 .19/ 29الجماليرية للنالر والتو،يع واإلعالنج 

 . 125سورم اللاهائ االية:  ك38م
 با  الباك والعين والالم. 264/ 1ينظر: معجم مقايي  الل ةج ألبن هار  ج  ك39م
ظر: لسان العر ج للعالمة أبي الفضم جمام الدين بن مكرم بن منظور اإلهريقي ين ك42م

 با  الالم. 58/ 11لمكج دار الفكرج 111الملري مئ
لمك تحقين:  261لحي  مسلمج مسلم ابن الحجال ابو الحسين القاليري النيسابوريج مئ ك40م

ج كتا  اإليمانج با  س ام محمد ه اد عبد البا يج دار احياك التراث العربي ج بيروئ ج د.ئ 
ج ر م 39/ 1ج عن اإليمان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة وبيان النبي  جبريم النبي 

 ك.9الحديث م
ينظر: هت  الباري بالر  لحي  البخاريج للحاهظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ك40م

جا،لا الاليخ عبد لمكج  بعة ملححة علج عدم نسخ وعن النسخة التي حقن ألولعا وأ852مئ
الع،ي، بن عبد اهلل بن با،ج دار الفكر لل باعة والنالر والتو،يعج كتا  اإليمانج با  س ام جبريم 

 .151/ 1ج النبي 
 ك.12سورم لود: من اآلية م ك43م
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 ك.228سورم البقرم: من اآلية م ك44م
 ك.34سورم النساك: من اآلية م ك45م

 ك.125سورم اللاهائ: اآلية م (46)
 با  الباك والعين. 264/ 1ر: معجم مقايي  الل ة البن هار ج ينظ ك47م
 با  الالم. 59/ 11ينظر: لسان العر ج البن منظورج  ك48م
 ك.125سورم اللاهائ: اآلية م ك49م
ينظر: المختلر هي الواذ القرآنج البن خالوي  ممن كتا  البديعكج الناالر برجستر اسرج  ك52م

/ 8. ومعجم القراكائج الدكتور عبد الل ي  الخ ي ج 128مج 1934الم بعة الرحمانيةج ملرج 
53. 
ينظر: التفسير الكبير المسمج مالبحر المحي كج للاليخ أثير الدين أبي عبد اهلل محمد بن  ك50م

لمكج مكتبة وم ابع النلر الحديثةج 145يوس  بن علي بن يوس  بن حيان األندلسي مئ
سير القرآن العظيم والسبع المثانيج لامام . ورو  المعاني هي تف313/ 1لمج 1329الريااج 

لمكج دار الفكرج تحقين: علي 1212أبي الفضم العا  الدين السيد محمود اآللوسي الب دادي مئ
. ومعجم 512/ 5مج 1994لم/ 1414ج 1محمد معوا وآخرينج دار الكت  العلميةج بيروئج  

 .54/ 8القراكائج عبد الل ي  الخ ي ج 
ع بين لفظين مقابلين هي المعنج. ولما  د يكونان اسمينج نحو:  ول  ال بان: لو الجم ك50م

 ﴾. لو األوم واآلخر والظالر والبا نتعالج: ﴿
 ﴾.وأن  لو أمائ وأحيا  وأن  أضحك وأبكجأو هعلينج نحو  ول  تعالج: ﴿
 ﴾.ولعن مثم الذي عليعن بالمعرو أو حرهين نحو  ول  تعالج: ﴿
 ﴾.ومن يضلم اهلل هما ل  من لاد﴿ أو مختلفينج نحو  ول  تعالج:

 هيكون تقابم المعنيين وتخالفعما مما ي،يد الكالم حسنار و راهة.
ينظر: جوالر البال ة هي المعاني والبيان والبديعج المرحوم أحمد العاالميج أعادئ  بع  

 .366باألوهسيئ مكتبة المثنجج للاحبعا  اسم محمد الرج ج 
 ك.125سورم اللاهائ: اآلية م ك53م
 .41/ 3ينظر: لفوم التفاسيرج   ك54م
 ك.125سورم اللاهائ: اآلية م ك55م
 .81/ 15ينظر: الجامع ألحكام القرآنج   ك56م
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. 81/ 15. والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 62/ 4ينظر: تفسير الكالا ج لل،مخالريج  ك57م
 .43/ 3ولفوم التفاسيرج لللابونيج 

 . 22سورم النجم اآلية:ك  58م
 ك.21م النجم: اآلية مسور  ك59م
عراب ج لل،جالج  ك62م ج 932ج ومعجم مقايي  الل ةج البن هار ج 12/ 5ينظر: معاني القرآن واا

 با  الميم والنون وما يثلثعما.
 ك.22سورم النجم: اآلية م ك60م
 .423/ 4ج وللم،يد ينظر تفسير الكالا ج لل،مخالريج 61/ 8ينظر: أبو حيان األندلسيج  ك60م

. والحجة هي القراكائ السبعج البن خالوي ج 615بعة هي القراكائج البن مجالدج ينظر: الس (63)
لمكج 381. والمبسو  هي القراكائ العالرج أحمد بن الحسين بن معران األلفعاني مئ336

. 419مج 1986لم/ 1421تحقين: سبيع حم،م حاكميج نالر مجمع الل ة العربية بدمالنج 
رالاد المبتدي وتذكرم 296/ 2للعا وحججعاج للقيسيج والكال  عن وجوو القراكائ السبع وع . واا

 .118/ 3. وتفسير الكالا ج لل،مخالريج 513المنتعي هي القراكائ العالرج للقالنسيج 
 .121ج 11ينظر: تفسير القر بيج  ك64م
 .133/ 2ينظر: النالر هي القراكائ العالرج البن الج،ريج  ك65م
 الملدر نفس  . ك66م
 .12/ 11. والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 423/ 4ج لل،مخالريج ينظر: تفسير الكالا  ك67م
 .421/ 4ينظر: تفسير الكالا ج لل،مخالريج  ك68م
 .13/ 11ينظر: ألجامع ألحكام القرآنج للقر بيج  ك69م
 .125/ 21ينظر: تفسير التحرير والتنويرج البن عاالورج  ك72م

 .125/ 21ينظر: تفسير التحرير والتنويرج البن عاالورج  (70)
 الملدر نفس . ك70م
 . 49سورم النجم  اآلية:  ك73م
با  الالين والعين والراك. ومفردائ  194/ 3ينظر: معجم مقايي  الل ةج البن هار ج  ك74م

ج كتا  الالين. ومختار اللحا ج لمحمد بن أبي بكر بن عبد 451ألفاظ القرآنج لأللفعانيج 
 . 342لمكج دار الرسالةج الكويئج 121القادر الرا،ي مئ

 ك.49سورم النجم: اآلية م ك75م
 ك.49سورم النجم: اآلية م ك76م
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اإلد ام: التقاك حر  ساكن بحر  متحركج والن ن بالحرهين حرهار واحدار مالددار. ينظر:  ك77م
ج والملخ  المفيد هي علم التجويدج 42/ 11معجم القراكائج للدكتور عبد الل ي  الخ ي ج 

ج 4نقحةج اللجنة المرك،ية لرعاية ال ون المساجدج عمانج  محمد أحمد معبدج  بعة م،يدم وم
 .28مج 1989

/ 6. والدر الملونج للسمين الحلبيج 161/ 8ينظر: تفسير البحر المحي ج لألندلسيج  (78)
214. 

ي. ينظر:  ك79م اإلمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرمج وباألل  نحو الياكج مثام ذلك  ضج:  ض 
 .151/ 11ر عبد الل ي  الخ ي ج معجم القراكائج للدكتو 

 ك.49سورم النجم: اآلية م ك82م
 .151/ 21ينظر: تفسير التحرير والتنوير البن عاالورج  (80)

 ك.49سورم النجم: اآلية م ك80م
عراب ج لل،جالج  (83) . 428/ 4. وتفسير الكالا ج لل،مخالريج 11/ 5ينظر: معاني القرآن واا

 .336/ 4. وتفسير القرآن العظيمج البن كثيرج 86/ 11والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 
 .152/ 21ينظر: تفسير التحرير والتنويرج البن عاالورج   ك84م
. 86/ 11. والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 428/ 4ينظر: تفسير الكالا ج لل،مخالريج  ك85م

 .151/ 21وتفسير التحرير والتنويرج البن عاالورج 
 .151/ 21تنويرج البن عاالورج ينظر: تفسير التحرير وال ك86م
  كك و يم لو مو ج،ك بن  ال  بن عامر بن ، و د اختل  هي اسم ابن أبي كبالة. هقيم لو مج 

الحارث بن  بثان لكذا هي تال العرو . وهي الجمرم البن ح،م أن الحارث لو  بثان الخ،اعي. 
 .151/ 21التحرير والتنويرج 

. وتفسير التحرير والتنويرج البن عاالورج 86/ 11قر بيج ينظر: الجامع ألحكام القرآنج لل ك87م
21 /151. 

 ينظر: الملدران نفسيعما. (88)
 ك.3سورم  : من اآلية م ك89م
ج با  الالم واألل ج  بعة دار عحياك التراث 911ينظر: معجم مقايي  الل ةج البن هار ج  ك92م

 بة الدكتور محمد عبد م. و ري  الحديثج ألبي عبيدج بمرا2221لم/ 1422ج 1العربيج  
 .252/ 4المعين خانج دار عحياك التراثج 
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لو الحسن بن عليج الضرير النعروانيج الالاعر المالعورج حدث عن أبي عمر الدوريج  ك90م
ونلر الجعضميج وروا عن  أبو حف  بن الالينج و يروج كان ينادم المعتضد باهللج توهي سنة 

/ 2ج تحقين: الدكتور عحسان عبا ج دار لادرج لم. ينظر: وهيائ األعيان البن خلكان318
121. 

كتا  الالم. ومختار اللحا ج للرا،يج  149ينظر: مفردائ ألفاظ القرآنج لأللفعانيج  ك90م
612. 

 هلم الالم. 83/ 2ينظر: لسان العر ج البن منظورج  ك93م
: خادم الكعبة وبيئ األلنام والجمع: السبد ن ةج وكانئ السب  ك94م ن  دانة واللواك لبني عبد السراد 

ج 566/ 5لعم هي اإلسالم. ينظر: اللحا ج للجولريج  الدار هي الجالليةج ه  رلا النبي 
 م.1999لم/ 1422ج 1هلم السينج  بعة دار الكت  العلميةج بيروئج  

كتا  العينج ومختار اللحا ج للرا،يج  564ينظر: مفردائ ألفاظ القرآنج لأللفعانيج  ك95م
لمكج دار الفكرج بيروئج 911الدر المنثور هي التفسير بالم ثورج للسيو ي مئ. و 431 -432

1 /652. 
 ك.19سورم النجم: اآلية م (96)

تحا  هضالك البالر هي 391/ 1ينظر: النالر هي القراكائ العالرج البن الج،ريج  ك91م . واا
/ 9الخ ي ج  . ومعجم القراكائج للدكتور عبد الل ي 422 -56القراكائ األربعة عالرج للبناج 

184. 
. ومعاني القرآنج لنف  األخف  األوس ج لامام 98 -91/ 3ينظر: معاني القرآنج للفراكج  ك98م

لمكج حقق  الدكتور: هائ، هار ج 215أبو الحسن سعيد بن مسعدم المجاالعي البلخي البلري مئ
م/ ل1421ج 3مج و 1981لم/ 1421ج 2مج و 1919لم/ 1422ج 1دار البالير ودار األممج  

عراب ج لل،جالج 486/ 2م: 1981 . ومختلر ابن خالوي ج 13 -12/ 5. ومعاني القرآن واا
رالاد المبتدي وتذكرم المنتعي هي القراكائ العالرج أبي الع، محمد بن بندار الواس ي 141 . واا

لمكج تحقين: عمر حمدان الكبيسيج نالر جامعة ابن القراج مكة المكرمةج 521القالنسي مئ
. و،اد المسير هي علم التفسيرج 118/ 3. وتفسير الكالا ج لل،مخالريج 512مج 1984ج 1 

لم/ 1421ج 4لمكج نالر المكت  اإلسالميج  591عبد الرحمن بن علي بن محمد الجو،ي مئ
. وهت  الباري بالر  122/ 11. والجامع ألحكام القرآنج للقر بي ج 12 -11/ 8مج 1981

 . 411 -412/ 8لحي  البخاريج  
 .122/ 11الجامع ألحكام القرآنج ينظر:  ك99م
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ينظر: الحجة هي القراكائ السبعج لامام أبي عبد اهلل الحسين أحمد بن خالوي  بن حمدان  ك022م
مج 1911لم/ 1391ج 2لمكج تحقين: الدكتور عبد العام سالم مكرمج دار الالرونج  312مئ

ال  القيسي . والكال  عن وجوو القراكائ السبع وعللعا وحججعاج مكي بن أبي  336
/ 2مج 1981لم/ 1421ج 2لمكج تحقين: محيي الدين رمضانج نالر م سسة الرسالةج  431مئ

رالاد المبتدي وتذكرم المنتعي هي القراكائ العالرج للقالنسيج 232 . و،اد المسيرج البن 513. واا
 .12/ 8الجو،يج 

أيمن رالدي سويدج  التذكرم هي القراكائ الثمانج  الر بن عبد المنعم بن  لبونج تحقين: ك020م
. وينظر: جامع البيان 569مج 1991ج 1نالر الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدمج  

لمكج م بعة دار الجيمج 312عن ت ويم آي القرآنج أبو جعفر محمد بن جرير ال بري مئ
 .35/ 21مج 1981لم/ 1421بيروئج 

 .186/ 9 ينظر: معجم القراكائج للدكتور عبد الل ي  الخ ي ج ك020م
 ك.22 -19سورم النجم: اآليتان م ك023م
السجع لو المنثور ب ،اك التلري  اآلتي بيان  هي المنظومج ولو ل ة من  ولعم سجعئ  ك024م

 النا ة عذا لدئ حنينعا علج جعة واحدم.
البيان  -وال الحار: أن تتوا   الفاللتان هي النثر علج حر  واحد. ينظر: علوم البال ة

 . 336يعج للمرا يج والمعاني والبد
 .281/ 3ينظر: لفوم التفاسيرج لللابونيج  (025)

 ك.19سورم النجم: اآلية م ك026م
 ك.19سورم النجم: اآلية م ك027م
. وتفسير التحرير والتنويرج البن 12/ 11ينظر: الجامع ألحكام القرآنج للقر بيج  ك028م

 .122/ 21عاالورج 
 .328/ 4تفسير القرآن العظيمج البن كثيرج  ك029م
 ينظر: الملدر نفس  . ك002م
 .13/ 11ينظر: الجامع ألحكام القرآنج للقر بيج  ك000م
. ومعجم البلدانج ابوالعا  ابو عبداهلل يا وئ الحموي مئ 328/ 4تفسير ابن كثيرج  ك000م

 .111/ 4ج 1993ج سنة ال بع  1لمك ج دار لادر ج بيروئج  626
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 هخرجئ منعا جنية لارخةج هقام لعا الع،ا: الجرم كانئ تعبدلا الجالليةج هضربعا بسيف  
خالد بن الوليد ذلك البيئ. و يم: ضربعا بالف   حتج   ععا و تم الجنية. ينظر: تفسير الكالا  

 .422ج 4لل،مخالريج 
/ 4. وتفسير القرآن العظيمج البن كثيرج 422/ 4ينظر: تفسير الكالا ج لل،مخالريج  (003)
328. 

 .329/ 4. وتفسير القرآن العظيمج 422/ 4ينظر: تفسير الكالا ج لل،مخالريج  ك004م
 .12/ 11الجامع ألحكام القرآنج للقر بيج  ك005م
الل:ئ: الف عم  من الِلتائج وكم اليك ي ل ئ: ب  سيون أو  يرو مأي يخل  كج نحو الس:من  ك006م

 هلم الالم.  82/ 2ودلن األل ية. ينظر: لسان العر ج البن منظورج 
/ 11. والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 422/ 4مخالريج ينظر: تفسير الكالا ج لل،  ك007م

13. 
 .23سورم نو  االية:  ك 008م
ج با  الواو وما مععا هي المضاع ج 1242ينظر: معجم مقايي  الل ةج البن هار ج  ك009م

كتا   861هلم الواوج ومفردائ ألفاظ القرآنج لأللفعانيج  55/ 3لسان العر ج البن منظورج 
 .114لحا ج للرا،يج الواوج ومختار ال

ثم لار لعذيم وكان برلا   برلا : اسم لنم كان لعمدان و يم كان لقوم نو   ك122م
 .112/ 8يحجون علي . ينظر لسان العر ج البن منظورج 

ج با  السين والواو وما يثلثعما. ولسان 416ينظر: معجم مقايي  الل ةج البن هار ج  (000)
 ين.هلم الس 112/ 8العر ج البن منظورج 

 ك.23سورم نو : من اآلية م ك000م
ج با  ال ين والواو وما يثلثعماج لسان 118ينظر: معجم مقايي  الل ةج البن هار ج  ك003م

 .484هلم العين. ومختار اللحا ج للرا،يج  115/ 2العر ج 
هلم العينج ومفردائ ألفاظ القرآنج  281/ 12ينظر: لسان العر ج البن منظورج  ك004م

 .462كتا  العينج ومختار اللحا ج للرا،يج  591لأللفعانيج 
 ك.23سورم نو : اآلية م ك005م

با  النون والسين وما بتلثعما.  425/ 5ينظر: معجم مقايي  الل ةج البن هار ج  (006)
 .651كتا  النونج ومختار اللحا ج للرا،يج  822ومفردائ ألفاظ القرآنج لأللفعانيج 

 ك.23سورم نو : اآلية م ك007م
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لمكج تحقين: الو ي ضي ج نالر 324السبعة هي القراكائج أبو بكر بن مجالد مئينظر:  ك008م
لمكج 312. والحجة هي القراكائ السبعج البن خالوي  مئ653لمج 1422ج 2دار المعار ج  

. والمبسو  353مج 1911لم/ 1391ج 2تحقين: عبد العام سالم مكرمج دار الالرونج بيروئج  
لمكج تحقين: سبيع حم،م 381سين بن معران األلفعاني مئهي القراكائ العالرج أحمد بن الح

. والنالر هي القراكائ 452مج 1986لم/ 1421حاكميج نالر مجمع الل ة العربية بدمالنج 
لمكج راجع : علي محمد الضبانج 833العالرج محمد بن محمد الدمالقي الالعير بابن الج،ري مئ

تحا  هضالك ا391/ 2نالر المكتبة التجارية بملرج  لبالر هي القراكائ األربع عالرمج أحمد ج واا
لمكج لحح  وعلن علي : علي محمد الضبانج نالرو 1111بن محمد الدميا ي الالعير بالبنا مئ

 .425عبد الحميد أحمد الحنفيج 
. والتبيان 212/ 3. وتفسير الكالا  لل،مخالريج 189/ 3ينظر: معاني القرآن للفراك ج  ك009م

لمكج تحقين: محمد علي البجاويج م بعة عيسج 616عكبري مئهي ععرا  القرآنج ألبي البقاك ال
. 342/ 8. وتفسير البحر المحي ج لألندلسيج 141/ 12مج 1916لم/ 1396البابي الحلبيج 

تحا  هضالك البالر هي القراكائ األربع عالرمج للبناج   .425واا
عراب ج ألبي عسحان عبراليم بن السري ال،جال مئ ك032م الر  وتحقين:  لمكج311معاني القرآن واا

 .231/ 5دكتور عبد الجليم عبدو اللبيج عالم الكت ج 
عرا  القرآنج أبو جعفر أحمد بن محمد بن 189/ 3ينظر: معاني القرآنج للفراكج  ك030م . واا

/ 3مج 1911لمكج تحقين: ،لير  ا،ي ،الدج م بعة العانيج ب دادج 338عسماعيم النحا  مئ
 .121/ 12 ي  الخ ي ج . ومعجم القراكائج للدكتور عبد الل511

 ك.23سورم نو : من اآلية م ك030م
 .455/ 3ينظر: لفوم التفاسيرج لللابونيج  ك033م
 ك.23سورم نو : اآلية م ك034م
وبين الالام ولو أ ر  علج الالام ولو  دومة الجندم: لو حلن بين مدينة النبي  ك135م

  عالرم ليلة من المدينة. الفلم بين الالام وبين العران. و يم لي من أعمام المدينة تبعد خم
لمكج تحقين: مل فج 218ينظر السيرم النبويةج أبو محمد عبد الملك بن لالام المعاهري مئ

براليم األبياري وعبد الحفيظ اللبيج القالرمج  . والملبا  213/ 3مج 1955لم/ 1315السقا واا
 .2224/ 1المنيرج 

لمكج تحقين: 224الكلبي مئ ينظر األلنامج ألبي المنذر لالام محمد بن السائ  بن ك136م
. وبلوغ 55 -54مج  1924لم/ 1343األستاذ أحمد ،كي باالاج دار الكت  الملريةج القالرمج 
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األر  هي معرهة أحوام العر ج للسيد محمود الكري األلوسي الب داديج تحقين: محمد بعجة 
 .213/ 2لمج 134األثريج م ابع الكتا  العربيج القالرمج 

/ 2. وبلوغ األر  هي معرهة أحوام العر ج لأللوسيج 56الكلبيج  األلنامج البن ك131م
. محاضرائ تاريخ األمم اإلسالمية مالدولة األمويةكج الخضري محمد بكج القالرمج 214

 . 54/ 1مج 1969لم/ 1389
عراب ج لل،جالج  (038) / 18. والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 232/ 5ينظر: معاني القرآن واا
 .561/ 4القرآن العظيمج ج . وتفسير 214

عراب ج لل،جالج  ك039م  .619/ 4. وينظر: تفسير الكالا ج لل،مخالريج 231/ 5معاني القرآن واا
لمكج دار السالم 256لحي  البخاريج لالمام ابي عبداهلل محمد بن اسماعيم البخاريج مئ ك042م
 ك.4922م ج بر م م 1999لم 1419الريااج  –
/ 18. والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 619/ 4خالريج ينظر: تفسير الكالا ج لل،م ك040م

 .561/ 4. وتفسير القرآن العظيمج البن كثيرج 214
 .215/ 18ينظر: الجامع ألحكام القرآنج للقر بيج  ك040م
/ 18. والجامع ألحكام القرآنج للقر بيج 619/ 4ينظر: تفسير الكالا ج لل،مخالريج  ك043م

 .454/ 3. ولفوم التفاسيرج لللابونيج 214
 ك.23سورم نو : اآلية م ك044م
. وتفسير القرآن العظيمج البن كثيرج 214/ 18ينظر: الجامع ألحكام القرآنج للقر بيج  ك045م
4 /561. 
 .619/ 4تفسير الكالا ج لل،مخالريج  ك046م
ك. 528ج ر م الحديث م315/ 1ك. ولحي  مسلمج 411لحي  البخاريج ر م الحديث م ك047م

ج ر م الحديث 51/ 6ك. ومسند اإلمام أحمدج 124 م الحديث مج ر 41/ 2وسنن النسائيج 
 ك.23131م
لمكج مكتبة 911ينظر: الر  سنن النسائيج عبد الرحمن بن أبي بكر السيو ي مئ ك148م

. 42/ 2ج تحقين: عبد الفتا  أبو  دمج 2مج  1986لم/ 1426الم بوعائ اإلسالميةج حل ج 
 .382/ 12وينظر: هت  الباري بالر  لحي  البخاريج 

 ك.23سورم نو : من اآلية م ك049م
 ك.4922لحي  البخاريج ر م الحديث م ك052م
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
عتحممما  هضمممالك البالمممر همممي القمممراكائ األربمممع عالمممرمج أحممممد بمممن محممممد المممدميا ي  .0

لمكج لحح  وعلن علي : علي محمد الضبانج نالرو: عبمد 1111الالعير بالبنا مئ
 الحميد أحمد الحنفي.

عرالمماد المبتممدي وتممذكرم المنتعممي هممي القممراكائ العالممرج أبممي العمم، محمممد بممن بنممدار  .0
لمممكج تحقيممن: عمممر حمممدان الكبيسمميج نالممر جامعممة أم 521الواسمم ي القالنسممي مئ
 م.1984ج 1القراج مكة المكرمةج  

لمممكج تحقيممن: 224األلممنامج ألبممي المنممذر لالممام محمممد بممن السممائ  بممن الكلبممي مئ .3
 م.1924لم/ 1343اج دار الكت  الملريةج القالرمج األستاذ أحمد ،كي باال

لممممكج 338ععمممرا  القمممرآنج أبمممو جعفمممر أحممممد بمممن محممممد بمممن عسمممماعيم النحممما  مئ .4
 م.1911تحقين: ،لير  ا،ي ،الدج م بعة العانيج ب دادج 

البمممدور ال،المممرم همممي القمممراكائ العالمممر المتمممواترم مممممن  ريمممن الالممما بية والمممدرمكج عبمممد  .5
 لم.1423ج 1تبة الدار بالمدينة المنورمج  الفتا  القاضيج نالر مك

بلممموغ األد  همممي معرهمممة أحممموام العمممر ج للسممميد محممممود المممكري األلوسمممي الب مممداديج  .6
 لم.1342تحقين: محمد بعجة األثريج م ابع الكتا  العربيج القالرمج 

لمممكج تحقيممن: محمممد علممي 616التبيممان هممي ععممرا  القممرآنج ألبممي البقمماك العكبممري مئ .7
 م.1916لم/ 1396عيسج البابي الحلبيج  البجاويج م بعة

التمممذكرم همممي القمممراكائ الثممممانج  مممالر بمممن عبمممد الممممنعم بمممن  لبمممونج تحقيمممن: أيممممن  .8
 م.1991ج 1رالدي سويدج نالر الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدمج  

تفسير التحرير والتنويرج للاليخ محممد ال مالر بمن عاالمورج المدار التونسمية للنالمرج  .9
 لجماليرية للنالر والتو،يع واإلعالن.والدار ا
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تفسمممير القمممرآن العظممميمج للحممماهظ أبمممي الفمممداك عسمممماعيم بمممن عممممر بمممن كثيمممر القرالمممي  .02
لمكج محلمج ب حكمام العالممة لأللبمانيج تحقيمن: أبمي معاويمة مما،ن 114الدمالقي مئ

بمممممن عبمممممد المممممرحمن الي حلممممملي البيروتممممميج جمعيمممممة عحيممممماك التمممممراث اإلسمممممالميج دار 
 اللدين.

الكبير المسمج مالبحر المحي كج للاليخ أثير الدين أبي عبد اهلل محممد بمن  التفسير .00
لمممممكج مكتبممممة وم ممممابع 145يوسمممم  بممممن علممممي بممممن يوسمممم  بممممن حيممممان األندلسممممي مئ

 لم. 1329النلر الحديثةج الريااج 
تفسممير الكالمما  عممن حقممائن  ممواما التن،يممم وعيممون األ اويممم هممي وجمموو الت ويمممج  .00

لمممممكج الناالممممر دار الكتمممما  538ر ال،مخالممممري مئلامممممام جمممماد اهلل محمممممود بممممن عممممم
 لبنان. -العربيج بيروئ

جممممممامع البيممممممان عممممممن ت ويممممممم آي القممممممرآنج أبممممممو جعفممممممر محمممممممد بممممممن جريممممممر ال بممممممري  .03
 م.1981لم/ 1421لمكج م بعة الجليمج بيروئج 312مئ

لممممكج 611الجمممامع ألحكمممام القمممرآنج أبمممو عبمممد اهلل بمممن أحممممد األنلممماري القر بمممي مئ .04
لمممممم/ 1312علممممميم البردونمممميج  بعمممممة دار الكتممممما  العربممممميج تلممممحي : أحممممممد عبمممممد ال

 م.1952
جممموالر البال مممة همممي المعممماني والبيمممان والبمممديعج المرحممموم أحممممد العاالمممميج أعمممادئ  .05

  بع  باألوهسيئ مكتبة المثنج بب دادج للاحبعا  اسم محمد الرج .
الحجممة همممي القممراكائ السمممبعةج لامممام أبمممي عبمممد اهلل الحسممين أحممممد بممن خالويممم  بمممن  .06

ج 2لممممممكج تحقيمممممن: د.عبمممممد العمممممام سمممممالم مكمممممرمج دار الالمممممرونج  312حممممممدان مئ
 م.1911لم/ 1391

المممدر الملمممون همممي علمممم الكتممما  المكنمممونج السممممين الحلبممميج تحقيمممن: علمممي محممممد  .07
 لم.1414ج 1معوا وآخرينج دار الكت  العلميةج بيروئج  

 بيروئ. لمكج دار الفكرج911الدر المنثور هي التفسير بالم ثورج للسيو ي مئ .08
 ديوان العجالج تحقين: عبد الحفيظ الس ليج دمالن. .09
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رو  المعاني هي تفسير القمرآن العظميم والسمبع المثمانيج لاممام أبمي الفضمم المعا   .02
 لمكج دار الفكر.1212الدين السيد محمود اآللوسي الب دادي مئ

،اد المسممممممير هممممممي علممممممم التفسمممممميرج عبممممممد الممممممرحمن بممممممن علممممممي بممممممن محمممممممد الجممممممو،ي  .00
 م.1981لم/ 1421ج 4ر المكت  اإلسالميج  لمكج نال591مئ

لمممكج تحقيمممن: الممو ي ضمممي ج 324السممبعة هممي القمممراكائج أبممو بكممر بمممن مجالممد مئ .00
 لم.1422ج 2نالر دار المعار ج  

سمممنن النسمممائي مالمجتبمممجك لالممممام ابمممي عبمممدالرحمن احممممد بمممن المممعي  النسمممائي مئ  .03
الكتم  العلميمة دار  -لمك تحقين: د. عبدال فار سليمان البنمداري سميد كسمروي323

 م. 1991لم  1411سنة ال بع  1بيروئ ج   –
لممممكج تحقيمممن: 218السممميرم النبويمممةج أبمممو محممممد عبمممد الملمممك بمممن لالمممام المعممماهري مئ .04

براليم األبياري وعبد الحفيظ اللبيج القالرمج   م.1955لم/ 1315مل فج السقا واا
المدين  الر  القامو  المسمج بمممتال العمرو  ممن جموالر القمامو كج لاممام محم  .05

أبي هيا السيد محممد مرتضمج الحسميني الواسم ي ال،بيمديج دار الفكمر لل باعمةج 
 بيروئج د. .ج د.ئ.

لممممك 256لممحي  البخمماريج لامممام أبممي عبمممد اهلل محمممد بممن عسممماعيم البخمماري مئ .06
 م.1999 -لم 1419دار السالم ج الريااج 

لممك  261 لحي  مسملمج مسملم بمن الحجمال أبمو حسمين القالميري النيسمابوري ج مئ .07
 تحقين: محمد ه اد عبدالبا ي ج دار عحياك التراث العربي ج بيروئ د.ئ .

 لفوم التفاسيرج محمد علي اللابونيج دار القلمج مكتبة جدم. .08
علمممم التجويمممدج محممممد أحممممد معبمممدج  بعمممة م،يمممدم ومنقحمممةج اللجنمممة المرك،يمممة لرعايمممة  .09

 م.1989ج 4ال ون المساجدج عمانج  
لمعممممماني والبمممممديعج أحممممممد ملممممم فج المرا ممممميج دار القلممممممج علممممموم البال مممممة البيمممممان وا .32

 لبنان. -بيروئ
 ري  الحديثج ألبي عبيدج بمرا بمة: المدكتور محممد عبمد المعمين خمانج دار عحيماك  .30

 التراث.
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هممت  البمماري بالممر  لممحي  البخمماريج للحمماهظ أحمممد بممن علممي بممن حجممر العسممقالني  .30
حقمممن ألمممولعا لممممكج  بعمممة ملمممححة علمممج عمممدم نسمممخ وعمممن النسمممخة التمممي 852مئ

وأجا،لممما: الالممميخ عبمممد الع،يممم، بمممن عبمممد اهلل بمممن بممما،ج دار الفكمممر لل باعمممة والنالمممر 
 والتو،يع.

الكالمم  عممن وجمموو القممراكائ السممبع وعللعمما وحججعمماج مكممي بممن أبممي  المم  القيسممي  .33
ج 2لمممممممكج تحقيممممممن: محيممممممي الممممممدين رمضممممممانج نالممممممر م سسممممممة الرسممممممالةج  431مئ

 م.1981لم/ 1421
الفضمممم جممممام المممدين بمممن مكمممرم بمممن منظمممور اإلهريقمممي لسمممان العمممر ج للعالممممة أبمممي  .34

 لمكج دار الفكر.111الملري مئ
 الم تل  والمختل ج لآلمديج دار الكت  العلمية. .35
المبسممممممو  هممممممي القممممممراكائ العالممممممرج أحمممممممد بممممممن الحسممممممين بممممممن معممممممران األلممممممفعاني  .36

لممممكج تحقيمممن: سمممبيع حمممم،م حممماكميج نالمممر مجممممع الل مممة العربيمممة بدمالمممنج 381مئ
 م.1986لم/ 1421

 المجمم هي الل ةج البن هار ج تحقين: ،لير سل انج م سسة الرسالة. .37
محاضرائ تاريخ األمم اإلسالمية مالدولمة األمويمةكج الخضمري محممد بمكج القمالرمج  .38

 م.1969لم/ 1389
لممممكج دار 626مختمممار اللمممحا ج محممممد بمممن أبمممي بكمممر بمممن عبمممد القمممادر المممرا،ي مئ .39

 الرسالةج الكويئ.
البممن خالويمم ج مممن كتمما  البممديعج الناالممر برجستراسممرج المختلممر هممي الممواذ القممرآنج  .42

 م.1934الم بعة الرحمانيةج بملرج 
لمممك م سسممة  ر بممة ج ملممر ج  241مسممند اإلمممام أحمممد بممن حنبممم الالمميبانيج مئ  .40

 د.ئ.
للرهممماعيج االممممام احممممد بمممن محمممممد  -الملمممبا  المنيمممر همممي  ريممم  الالمممر  الكبيمممر .40

 ج د.ئ. لمكجالمكتبة العلميةج بيروئ112الفيوميج مئ
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عراب ج ألبمي عسمحان عبمراليم بمن السمري ال،جمال مئ .43 لممكج المر  311معاني القرآن واا
 وتحقين: د.عبد الجليم عبد اللبيج عالم الكت .

لمممكج تحقيممن: محمممد علممي 221معمماني القممرآنج أبممو ،كريمما يحيممج بممن ،يمماد الفممراك مئ .44
 م.1916لم/ 1955النجار وآخرينج  بع العيئة الملرية العامة للكتا ج 

معممماني القمممرآنج لمممنف : األخفممم  األوسممم ج لاممممام أبمممو الحسمممن سمممعيد بمممن مسمممعدم  .45
دار  -لمممكج حققمم : د.هممائ، هممار ج دار البالممير215المجاالممعي البلخممي البلممري مئ

لممممممممممممم/ 1421ج 3مج  1981لممممممممممممم/ 1421ج 2مج  1919/ 1422ج 1األممممممممممممممج  
 م.1981

ادرج لمممممك دار لمممم 626معجممممم البلممممدانج ابممممو الممممعا  عبممممداهلل يمممما وئ الحممممموي مئ  .46
 .1993ج سنة ال بع 1بيروئج  

معجمم القممراكائج الممدكتور عبممد الل يمم  الخ يم ج دار سممعد الممدين لل باعممة والنالممر  .47
 والتو،يع ج دمالن .

المعجم المفعر  أللفاظ القرآن الكمريمج بحاالمية الملمح  الالمري ج وضمع  محممد  .48
 ه اد عبد البا يج دار الحديثج القالرم.

لممكج تحقيمن 395ين أحمد بمن همار  بمن ،كريما مئمعجم مقايي  الل ةج ألبي الحس .49
 وضب : عبد السالم محمد لارونج د. .

لممممك تحقيمممن:  425مفمممردائ ألفممماظ القمممرآنج للرا ممم  األلمممفعانيج المتممموهي بحمممدود م .52
ج سمممنة  4عمممدنان لمممفوان داودي ج دار القلمممم دمالمممنج المممدار الالمممامية ج بيمممروئج  

 لم . 1425ال بع 
جيععممما ممممن  ريمممن م يبمممة النالمممركج محممممد سمممالم المعمممذ  همممي القمممراكائ العالمممر وتو  .50

 م.1918لم/ 1389ج 2محيسنج مكتبة الكليائ األ،لريةج  
النالممممر هممممي القممممراكائ العالممممرج محمممممد بممممن محمممممد الدمالممممقي الالممممعير بممممابن الجمممم،ري  .50

 لمكج راجع : علي محمد الضبانج نالر المكتبة التجاريةج ملر.833مئ
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الممدين أبممي السممعادائ المبممارك بممن النعايممة هممي  ريمم  الحممديث واألثممرج لامممام مجممد  .53
لمممممممكج تحقين:محمممممممود محمممممممد 626محمممممممد الجمممممم،ري المعممممممرو  بممممممممابن األثيممممممرك مئ

   م.1919لم/ 1399ج 2ال ناحيج و الر أحمد ال،اويج دار الفكرج بيروئج  
لممممممكج تحقيمممممن: د.عحسمممممان عبممممما ج دار  681وهيمممممائ األعيمممممانج البمممممن خلكمممممان مئ  .54

 لادر.
 


